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 أهم النتائج والتوصيات
 الكتاب جامع لألحاديث الواردة يف باب الصفات، وجامع آلثار كثيرة جدا. -1

 الكتاب يصح أن يطلق عليه مسندا معلال، وقد حوى على علم جم من علم العلل. -2

ى أحاديث وأخبار لم أجدها يف مصدر آخر، أو لم أجدها بأسانيد احتوى الكتاب عل -3

 المصنف يف مصدر آخر.

 . (1) واحتوى أيضا على أقوال ألئمة السلف لم أجدها يف مصدر آخر -4
 الكتاب صنفه ابن المحب الصامت وفق منهج السلف يف باب الصفات. -5

 واألدب. الكتاب حوى علوما شتى، كالرتاجم، والتاريخ، وعلم علل الحديث، -6

 دقة السلف رحمهم اهلل وحرصهم على العقيدة الصحيحة وعلى نشرها ونقلها لألجيال. -7

الكتاب مفيد للمتخصصين يف علم علل الحديث لما فيه من تطبيقات كثيرة جدا، فحري  -8

 هبم دراستها.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1231[ ]1230[ ]1229[ ]934[ ]932] [749انظر على سبيل المثال: رقم ] (1(
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 ترمجة ملخص الرسالة
 

Message summary 

 
Address: (recipes Lord of the Worlds) to the son of loving 

silent, from the beginning (the door of livelihood), to the end 
of (the door of the descent of Allah exalted the Day of 

Resurrection). 
Degree: Master. 
Sections of the message: 
Section I: The study, located in two parts: 
Part: Defining a brief author, talk on the following matters: 
alvsal first: Translating the author and his life: 
alvsal II: The Age of the author: 
1 .The political situation. 
2 .The social and economic situation. 
3 .The religious situation. 

Worlds) to the son of loving silent, and the two seasons: 
alvsal: definition of the book, talk on the following matters: 
1 .The name of the book, and the book documenting the 

proportion of his work, and the reason for authorship. 
2 .theme and approach authored. 
3 .Description only linear version. 
alvsal II: The statement and the study of the main points of 

the part that you achieve. 
Section II of the research: Is the investigator text. 
Indexes. 
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The most important findings and recommendations 
1. Collector book of conversations contained in the door 

qualities, and a mosque too many effects. 
2. The book is true that the so-called (mosnad mu'alal), has 

encompassed aware of many of (elal). 
3. The book contains hdeeth and akbaar not found in 

another source, or I have not found isnaads work in another 
source. 

4. It also contains the statements of the leaders of the 
predecessor I did not find her in another source. 

5. Rate book Ibn al moheb alsamet according to a method 
of advances in the door qualities. 

6. book encompassed various sciences, sach as trajm, 
history, and science of (elal), and literature. 

7. advances accuracy mercy of God and their eagerness to 
true faith and on the diffusion and transfer generations. 

8. The book is useful for specialists in the science of (elal) 
because it involves too many applications, behooves them 
studied. 
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 املقدمة

الحمدد هلل رب العدالمين، والصدالة والسدالم علدى نبينددا محمدد سديد المرسدلين، وعلدى آلدده 

  ن إلى يوم الدين.وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسا

 أما بعد:

، وإن باب بربنا فنا أفضل العلوم على اإلطالق ما يعرِّ ، والعلم يشرف بشرف المعلومإن 

بالدعوة إليه،  وبتحقيق اإليمان هبا كما  اإليمان بأسماء اهلل وصفاته هو مما جاءت الرسل 

؛ ألن ُة العبد لربه جاءت من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل َتْحُسُن عباد

األسماء والصفات لها آثار على العبد كإخالص العبادة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل 

الغايَة العظمى التي ليس  يف قلب العبد الباري مكانُة كون تواالستعانة واالستعاذة وغيرها، ف

، وبذلك  مائه وصفاتهأسوال  ربوبيته وال ألوهيتهال شريك له يف ، ألحد مثل مكانتها سواه 

، ، وتخضع القلوب لجالله تتحقق العبودية هلليف قلبه وجوارحه، ف التوحيدَ  يحقق العبدُ 

 .وتسكن النفوس لعظمته، وتفوز برضا بارئها 

 

 أسباب اختيار املوضوع:

لقد أكرمني اهلل بأن كنت أحد طالب قسم العقيدة بكليدة الددعوة وأصدول الددين بجامعدة أم 

كة المكرمة، وبعد اجتياز السنة المنهجية بنجاح رغبدت يف الددخول يف مشدروح تحقيدق القرى بم

هددد(، وبفضددل اهلل 789 -هددد 712البددن المحددب الصددامت ) "صددفات رب العددالمين"مخطددو  

أملددك نسددخة مددن هددذه المخطوطددة، حصددلت عليهددا مددن الشدديخ صددقر الغامدددي، ومددن الشددبكة 

، ليكون المخطدو  للدراسدة هد بن محمد القرشيد. فالعنكبوتية، وعرضت الفكرة على فضيلة 

 والتحقيق لرسالة الماجستير، فوافق فضيلته على الموضوح.

أما عن القدر الذي سيتم تحقيقه يف موضوعي: فهو من بداية )باب الرزق(، إلى هناية )بداب 

 /أ( 133/أ( إلى )79نزول اهلل جل ثناؤه يوم القيامة(، أي: من بداية اللوحة )

، المقدسددي لمؤلفدده   بددن  أحمددَد ابددن  المحددبِّ
 
ددد  بددن  عبددد  اهلل اإلمددام المحدددي أبددي بكددر محمَّ
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الحنبلي، الصامت، والذي لم أجد دراسة عنده مدع أنده مدن العلمداء الكبدار البدارزين يف الحدديث 

وعلومه والفقه واللغة والعقائد، وخاصة أنه من تالميذ شيخ اإلسالم تقي الدين ابدن تيميدة وأبدي 

 المزي، رحمهم اهلل جميعا.الحجاج 

 

 أهمية هذا الكتاب:

 يكتسب هذا الكتاب أهميته من عدة أمور:

مددن موضددوعه، فموضددوعه مهددم، وهددو )صددفات رب العددالمين(، والددذي يعتدد  مددن  -1

 . الموضوعات المهمة لتعلقه بصفات رب العالمين

، وعاصدر من مؤلفه، فقد صاغ عبارته عالم جليل عاش يف ظالل القرآن الكدريم والسدنة -2

 هد(.789اإلمام ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وقد تويف المصنِّف سنة )

 لم يسبق دراسته وتحقيقه ونشره أكاديميًّا. –بعد بحث  –إن هذا القدر من المخطو   -3

أنه على منهج السلف، فيذكر صفات اهلل تعالى ويددلل عليهدا مدن الكتداب والسدنة، وال  -4

 يتعداهما.

صر على أسماء اهلل وصدفاته، بدل أورد فيده شدينا مدن أحاديدث الخدوارج، أنَّ كتابه لم يقت -5

وأحاديث الفتن، وأورد كذلك ما يكون يوم القيامة من الشدفاعة ومدن نعديم أهدل الجندة وعدذاب 

 النار.

أنه كثيرا ما يروي عن شيخه الحداف  أبدي الحجداج المدزي وشديخ اإلسدالم ابدن تيميدة،  -6

 ًة.وأكثر النقل عن ابن تيمية َخاصَّ 

أنَّ المصنِّف عالم بالحديث والعلل، وينقل أقوال العلماء يف الرجال، ويخرج حتى مدن  -7

 األجزاء الحديثية الصغيرة.

أنه ينقل عن كتب يف العقيدة والحديث والعلل ومعرفة الصحابة واألدب وغيرها تعتد   -8

صًا أقوااًل البدن تيميدة يف عداد المفقود يف زماننا، ويورد أقوااًل لعلماء ال نجدها عند غيره، خصو

 ليست فيما وصلنا من مصنفاته.
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 الدراسات السابقة:

 
 
دد  بدن  عبدد  اهلل عند البحث عن الدراسات األكاديمية السابقة المتعلقة باإلمام أبدي بكدر محمَّ

، المقدسي الحنبلي، الصامت   ، لم أجد دراسة تتعلق هبذا اإلمام.بن  أحمَد ابن  المحبِّ

 

 خطة البحث:

 قسمت العمل يف دراستي وتحقيقي لهذا المخطو  إلى مقدمة وقسمين: لقد

 :بابنيالقسم األول: الدراسة، وتقع يف 
 األول: تعريف موجز بالمؤلف، والكالم فيه على األمور التالية: الباب 

   األول: حياة المؤلف: الفصل 

 نسبه. -1

 أسرته. -2

 مولده واسمه وكنيته. -3

 شخصيته وصفاته. -4

 ناء العلماء عليه.طلبه للعلم وث -5

 توليه التدريس. -6

 رحالته العلمية والعملية. -7

 شيوخه. -8

 تالميذه. -9

 آثاره العلمية. -10

 وفاته. -11

   الثاين: عصر المؤلف: الفصل 

 الحالة السياسية. -1
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 الحالة االجتماعية واالقتصادية. -2

 الحالة الدينية. -3

 الصـامت،  الثاين: يف الحـدي  عـن كتـاب )صـفا  رب العـالمين( ابـنب المحـب   الباب

 :فصالنوفيه 

   األمور التالية: عنوالكالم فيه األول: التعريف بالكتاب،  الفصل 

 مصنفه، وسبب تأليفه.إلى  تهاسم الكتاب، وتوثيق نسب -4

 موضوعه ومنهجه يف تأليفه. -5

 وصف النسخة الخطية الوحيدة. -6

   ي أقدوم بتحقيقده الثاين: وفيه بيان ودراسة ألهم ما جاء يف الكتاب يف الجدزء الدذ الفصل

/أ(، أي أن عددد اللوحدات التدي سدأقوم بتحقيقهدا 133/أ( إلدى هنايدة اللوحدة )79من اللوحة )

 ( لوحة.55)

 
 هو النص المحقق، وهو اآليت:القسم الثاني من البحث: 

    ﴿، وقوله:  [40]غافر:  ﴾   ﴿باب الرزق وقوله:  (1

 ﴾  :وقوله:  [31]يونس ،﴿    ﴾  :[22]الذاريات  

 باب عفو اهلل وفضله ونعمته وآالئه. (2

 أبواب القضاء والقدر. (3

 . [49]القمر:  ﴾    ﴿باب قول اهلل:  (4

 باب يف النزول. (5

 . [5]طه:  ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى:   (6

 باٌب. (7

 . [26]البقرة:  ﴾...       ﴿باب:  (8
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 . [58]الذاريات:  ﴾      ﴿باب قول اهلل تعالى:  (9

 باب رؤية اهلل يوم القيامة ويف الجنة. (10

 باب القعود. (11

 الضحك. باب (12

 باب المسح باليد. (13

   ﴿ ، [88]القصدص:  ﴾    ﴿باب قول اهلل تعدالى:  (14

  ﴾  :[27]الرحمن ، ﴿    ﴾  :[115]البقرة . 

 . [255]البقرة:  ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى:  (15

 باٌب. (16

    ﴿  [58]النساء:  ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى:  (17

﴾  :[48]الطور  ﴿  ﴾ [ :39طه ] ﴿  ﴾ [ :37هود ]. 

 باب الُحْجَزة . (18

  ﴿، وقولدده: [ 5الرعددد: ] ﴾   ﴿بدداب قددول اهلل تعددالى:  (19

﴾ [ :12الصافات ]. 

 باٌب. (20

 اب ضحك اهلل إلى أوليائه.ب (21

 باٌب. (22

 باب الدليل على أن اهلل على العرش. (23

 باب إثبات الوجه هلل تعالى. (24

 .باب إثبات اليدين هلل  (25

 باب خلق اهلل الفردوس بيده. (26

 باب إثبات الخط هلل. (27
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 باب أخذ اهلل صدقة المؤمن بيده. (28

 باب الرد على من ينكر العرش والكرسي. (29

 ق السماء.باب الدليل على أن الجنة فو (30

            ﴿بدداب قددول اهلل:  (31

﴾ [ :38ق ]. 

 باٌب. (32

 .[ 80المائدة: ] ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى:  (33

 باٌب. (34

 باٌب. (35

 باب األصابع. (36

 باٌب. (37

 باب م ْن عظمة اهلل يف خلق الجراد. (38

 .[ 93طه: ] ﴾  ﴿باب قول اهلل تعالى:  (39

 .[ 42القلم: ] ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى:  (40

 .[ 52مريم: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى:  (41

          ﴿بددداب قدددول اهلل تعدددالى:  (42

﴾ [ 9فصلت: ] اآليات. 

 .[ 276البقرة: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى:  (43

 باٌب. (44

 باٌب. (45

          ﴿لى: باب قول اهلل تعا (46

 ﴾ [ :7هود ]. 
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محمدد: ] ﴾       ﴿: باب قول اهلل تعالى (47

28 ]. 

 [ 54األعراف: ] ﴾      ﴿باب قول اهلل تعالى:  (48

 .[ 26النمل: ] ﴾       ﴿وقوله:

 .[ 216البقرة: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى:  (49

 الجزء الرابع من كتاب صفات رب العالمين يف أحاديث النزول. (50

اهلل تبدار  وتعدالى كدل ليلدة  يف ندزول باب ذكر األحاديث المتواترة عدن رسدول اهلل  (51

 إلى السماء الدنيا فيغفر لمن استغفره ويعطي من سأله.

 باب يف نزول اهلل إلى األرض. (52

 باب من روى أن اهلل جل ثناؤه يندزل ليلة النصف من شعبان. (53

 باب من روى الندزول ليلة عرفة. (54

 باب من قال يندزل يف شهر رمضان كل ليلة. (55

      ﴿القيامدة، وقدول اهلل تعدالى:  باب نزول اهلل جل ثناؤه يوم (56

    ﴾ [ :210البقددرة ]تعددالى:  ، وقولدده﴿    ﴾ 

 .[ 22الفجر: ]

 

 منهج التحقيق:

 اتَّبعت يف تحقيق هذا المخطو  المنهج التالي:

1- .  قراءة النص المثبت يف النسخة الوحيدة التي بين َيَديَّ

 يمة إلى سورها، وكتابتها بالرسم العثماين.عزو اآليات الكر -2

جهددا  -3 أقددوم بتخددريج األحاديددث إذا لددم تكددن يف الكتددب السددتة أو مسددند أحمددد، وإذا خرَّ

جها، وأكتفي باإلحالة إلى تخريجاهتم.  األلباين يف كتبه أو غيره فال أخرَّ
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بدواب أكتفي عند التخريج بذكر رقم الحديث عادًة، أو بدالجزء والصدفحة، وال أذكدر األ -4

دُق يف قسدم  إال إذا دعت الحاجة؛ حتى ال تطول الهدوام  ويدزداد حجدم الكتداب، والكتداب ُيَحقَّ

 العقيدة، وليس يف قسم الكتاب والسنة، واهلل ولي التوفيق.

 وكذلك يف الحال مع كتب الرتاجم، أذكر رقم الرتجمة، أو الجزء والصفحة. -5

لسلي العام للحديث يف المجمدوح، ال يف مجموعات األجزاء الحديثية: أذكر الرقم التس -6

 رقمه التسلسلي الخاص يف الجزء.

أحكم على األحاديدث بالصدحة والضدعف إن تبدين ذلدك لدي، وأذكدر أقدوال العلمداء يف  -7

تصددحيحها وتضددعيفها، ألنَّهددا تصددب يف بدداب عظدديم، وهددو بدداب الصددفات، وهددي مددن العقيدددة، 

 والعقيدة ال تثبت إال بالكتاب والسنة الصحيحة.

د ذكر حكم األلباين على حدديث، فحكمده موجدود يف المصددر الدذي حققده األلبداين عن -8

والمذكور يف الهام  كسنن الرتمذي أو ظدالل الجندة، وغيرهمدا. أمدا أحكدام شدعيب األرندؤو  

فهي يف المسند، وإال فهي يف المصادر التي حققهدا والمدذكور يف الهدام ، كصدحيح ابدن حبدان، 

 ا.وشرح مشكل اآلثار، وغيرهم

 أقوم بتخريج طريق المصنِّف إذا كان الطريق غير مشهور وإن كان المتن مشهورًا. -9

أقدددم يف التخددريج: األسددانيد األقددرب إلددى أسددانيد المصددنف، بغددِ النظددر عددن ق ددَدم   -10

ره، أو أي اعتبار آخر. فمثال: قد أقدم يف التخدريج أمدالي أبدي القاسدم ابدن ب ْشدَراَن  المصدر أو تأخُّ

اري؛ ألن إسددناد ابددن ب ْشددَراَن أقددرب إلددى إسددناد المصددنف، ثددم أذكددر األقددرب علددى صددحيح البخدد

 فالقريب، حتى أصل إلى صحيح البخاري.

 أوثق اآلثار واألقوال ما أمكن ذلك. -11

ًأ فيه مدن حيدث انتهدى المحقدق  -12 قمت برتقيم األحاديث واألخبار ترقيما تسلسليًّا، ُمْبَتد 

دْم تخريجدات  "صقر الغامدي" المصدنِّف وتوابعهدا، بدل أجعلهدا تابعدة للحدديث الدذي ، ولم ُأَرقِّ

جه.  يخرِّ

د  المصدنِّف التدي ينقدل منهدا، فدإن وجددهتا ذكرهتدا، وأذكدر  -13 أسعى للوقدوف علدى َمدَوار 
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د  يف  قبل اسم أعلى شيخ اتفدق وروده مدع طريدق أصدحاب اإلجدازات كدابن هام  الطريق اْلَمْور 

: بعددد الُحْكددم علددى اإلسددناد، وَقْبددَل مددوردال، ثددم أذكددر غيددرهو)المعجددم المفهددرس(  حجددر يف

 التخريج.

َدُه، ثم قال المصنِّف يف الحدديث الدذي  -14 وإذا َذَكَر المصنِّف حديًثا أو خ ًا فذكرُت َمْور 

ْسنَاد  "يليه  د .  "َوب َهَذا اإل  ونحو هذه العبارة: فإين أكتفدي بمدا ذكرُتدُه يف األول وال أعيدد ذ ْكدَر اْلَمدْور 

َد، أما إذا تكرَّ  يل إلى المكان األول الذي ذكدرُت فيده اْلَمدْور  ر طريق المصنِّف إلى موارده، فإين ُأح 

يل إلى المعجم المفهرس.  وال ُأح 

ال أذكددر جميددع الفددروق بددين المخطددو  وبددين المصددادر المطبوعددة التددي نقددل منهددا  -15

قتضدديه مصددلحة المصددنِّف إال إذا كددان يف ذكرهددا توضدديح للمددتن أو بيددان خطددأ يف اإلسددناد أو مددا ت

 التحقيق. 

د يَن يف الكتددداب، سدددواء يف األسدددانيد أو غيرهدددا، وال أتدددرجم  -16 أتدددرجم للرجدددال الدددوار 

، وال للمشاهير كمحمد بن سيرين والزهري وأحمد بن حنبل وأبو ُنَعدْيم  األصدبهاين للصحابة 

مددلِّس أو  وغيرهم، وربما أترجم لبعِ المشداهير إذا َدَعدت  الحاجدُة كدأن ُيدذكر يف ترجمتده أنده

.  اختلط أو نحوها مما يتعلق بالع َلل 

أقوم برتجمة الرجال ترجمًة حديثية، ألن المصنِّف َسَلَك يف تصنيفه منهَج المحدثين،  -17

يَن يف  ُل يف المرتَجم  ، وال أذكر سدنة وفداهتم لظهدور أمدرهم وشدهرهتم "تقريب التهذيب"وال ُأَفصِّ

 راوَيْين  متشاهبَْين  أو ما يقتضيه التحقيق.إال للتفريق وإزالة الخلط وااللتباس بين 

مين  -18 فدإين أتركهدا  –وليس المتدأخرين  –إذا وقع تصحيٌف يف األسانيد يف أسماء المتقدِّ

كما هي وال أصلحها، وأذكر الصواب يف الهام ؛ ذلك أنه ُيْحَتَمدُل أنَّ هدذا التصدحيف قدد أثبتده 

اة، وابدُن المحدب ينقدل عدن هدؤالء المصدنِّفين المصنِّفون القدماء لبيان علدة أو خطدأ ألحدد الدرو

 ويذكر إسناَد سماعاته لكتبهم.

وفتين ]ح[ فهدذه لدم تدرد يف األصدل، وأدرجُتهدا يف قدإذا كتبُت تحويدل اإلسدناد بدين مع -19

 المتن إلزالة االلتباس الناتج عن طول أسانيد المصنف. 
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لمواضدع: بحدذف األلدف كلمة )َيْسَألن ي( وما ُيشتق منها: يكتبهدا المصدنِّف يف بعدِ ا -20

)يسلني( )مسدلته( )يسدلوين( )يسدلونك(، فكتبتهدا يف كدل التحقيدق بداأللف )َيْسدَألن ي( )َمْسدَأَلته( 

 )َيْسَأُلون ي( )َيْسَأُلوَنَك(.

 أشرح غريب الحديث من كتب غريب الحديث وكتب اللغة. -21

 أقوم بالتعريف باألماكن التي يرد ذكرها يف المخطو . -22

الالزمة للكتداب تيسديرًا للرجدوح إليده ولالنتفداح بده، واشدتملت قمت بعمل الفهارس  -23

 على ما يلي:

 فهرس اآليات الكريمة. (أ

 فهرس األحاديث الشريفة. (ب

 فهرس اآلثار. (ت

 .األبيات الشعريةفهرس  (ي

 فهرس موارد المصنِّف. (ج

 التي ذكرها المصنِّف يف كتابه. "الُكُتب  "فهرس  (ح

 فهرس األعالم والمرتَجم لهم. (خ

 والمراجع.فهرس المصادر  (د

 فهرس الموضوعات. (ذ
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ويف الختام أشكر اهلل سبحانه وتعدالى أوال وآخدرًا، ثدم أشدكر فضديلة الددكتور فهدد القرشدي 

كمدا أشدكر أمدين  على جهوده، وأشكر مشريف الدراسي أ.د. هشام الصيني على جهدوده وصد ه،

د. ندواف الحدارثي  القسم فضيلة الدكتور إبراهيم خليفة، ووكيل الكلية للدراسات العليدا فضديلة

وأشكر أصحاب الفضيلة أساتذيت، ومنسوبي الكليدة، وآخدر دعواندا أن  على جهودهما المباركة،

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 مالحظة:  

 الخطة قابلة للتعديل حسب ما تقتضيه مصلحة الدراسة والتحقيق. 

 

 مقدِّمه الطالب

 الشمري از بن فرحان بن راضيفو

 قسم العقيدة

 43380397الرقم الجامعي:  
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 القسم األول: 
 الدراسة

 :بابنيوتقع يف 
 األول: تعريف موجز بالمؤلف الباب. 

 الثـاين: يف الحـدي  عـن كتـاب )صـفا  رب العـالمين(  الباب

 .ابنب المحب  الصامت
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 ؤلفتعريف موجز باملاألول:  الباب
 

 والكالم فيه على األمور التالية:

   األول: حياة المؤلف: الفصل 

   الثاين: عصر المؤلف: الفصل 
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 األول: حياة املؤلف الفصل
 نسبه:

بدن  بن أحمد د بن إبراهيمعبد اهلل بن أحمد بن محمَّ المحب د بن عبد اهلل بن أحمد بن محمَّ 

 . (1)حمنالرَّ سماعيل بن منصور بن عبد إحمن بن عبد الرَّ 

 :كنيته

 .(2)أبو بكر، ابن المحب

   لقبه:

منهددا: المقدسددي،  كمددا هددي عددادة علمدداء عصددره،لقددد لقددب ابددن المحددب الصددامت بألقدداب 

 .(3)الصالحي، الصامت، شمس الدين، السعدي

؛ فابن المحب من فلسطين، إحدى بالد الشدام مدن هذه النسبة إلى بيت المقدسالمقدسي: 

 .(4)القدس

؛ فهددو مددن أهددل الصددالحية، وهددي قريددة يف صددالحية دمشددق الكدد ىنسددبة إلددى  الصددالحي:

 .(5)دمشق

وكدان يكدره أن يددعى هبدذا اللقدب  ،لقب بذلك لكثرة سكوته عن فضدول الكدالم الصامت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 5/209(، الدرر الكامنة )47(، الرد الوافر، ابن ناصر الدين )ص2/175غاية النهاية، ابن الجزري ) (1)

(، 581/ 2كتاين )فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، عبد الحي ال

 ،(، شدذرات الدذهب91(، برنامج الوادي آشي، )ص539طبقات الحفاظ، جالل الدين السيوطي )ص 

 .(529/ 8ابن العماد )

(، طبقات الحفاظ، جالل الدين 209 /5(، الدرر الكامنة )47(، الرد الوافر )ص2/175غاية النهاية ) (2)

 (.539 السيوطي )ص

 (.5/209( ، الدرر الكامنة )47لرد الوافر )ص(، ا2/175غاية النهاية ) (3)

 (.389/ 12لسمعاين )لاألنساب، ( 4)

 (.2/230) (، لب اللباب يف تحرير األنساب91(، برنامج الوادي آشي )ص48الرد الوافر )ص( 5)
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 .(1)الناسبين 

ين: وهو  يف العلم والورح.  على رسوخ قدمه دلُّ ي َلَقٌب  شمس الدِّ

 مولده: 

 . (2)نة اثنتي عشرة وسبعمائةولد يوم الجمعة أول رمضان س

 نشأته:  

د لقد نشأ ابن المحدبِّ يف بيندة علميَّدة؛ فدأبوه ،  (3)ينالددِّ  يخ العدالم الحداف  القددوة محدبُّ الشَّ

وكان لهذه البينة العلميَّة عظيم األثر عليه؛ حيث بادر والده فأجلسه بين يدي العلمداء مندذ نعومدة 

قدرأ  ثدمَّ  ،سدمع الكثيدر بإفدادة والدده ثدمَّ ر فوائددهم، أظفاره؛ لينهل من علمهم، ويغدرتف مدن بحدا

لبددة ج وأفدداد وسددمع مندده الطَّ مددن الكتددب واألجددزاء، وخددرَّ  ُف وَصددوال يُ  دُّ َحددفسددمع مددا ال يُ  ،بنفسدده

 . (4)اظوالحفَّ 

ويتَّضح من خالل وفيات شيوخه، كعيسى المطعم وغيره، أنَّه بددأ طلدب العلدم يف الخامسدة 

ا؛ ولعلَّ َكْوَن والده عالمًا هو ما جعله يبدادر من عمره، وبذلك تكون بدا رة جدًّ ية طلبه للعلم مبكِّ

نِّ  رة لطلب العلم وتحصيله. به يف هذه السِّ  المبكِّ

 :  مذهبه

 المذهب
َّ

امت حنبلي  . (5)كان اإلمام ابن المحبِّ الصَّ

 .(6)«حنبلي المذهب»: أبو عبد اهلل الواديقال 

  :وفاته

دا بخدمة حافلة حياة بعد  اإلمدام حيداة انتهدت وتأليفدًا وتعليمدًا وعمدالً  قدوالً  ةرعيَّ لعلوم الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(539 لسيوطي )صلطبقات الحفاظ، ، (5/210(، الدرر الكامنة )48الرد الوافر )ص (1)

 (.235المختص بالمحدثين، الذهبي )ص (، المعجم48(، الرد الوافر )ص2/175غاية النهاية ) (2)

 (.1/319معجم شيوخ الذهبي ) (3(

 (.2/175غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري ) (4)

 (.2/175غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري ) (5)

 (.92برنامج الوادي آشي )ص (6)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 20 
 

 .حيًة بيننا لتبقى آثاره العلمية -وتعالى تبار - هربِّ  بلقاء

الحيَّة ي ليلة األحد توفِّ  مدن  نَ ف ددُ وَ  ،ال سدنة تسدع وثمدانين وسدبعمائةالخدامس مدن شدوَّ بالصَّ

 .(1)بسفح قاسيون د  الغَ 

 ثناء العلماء عليه:

ددة مددن ح دديُته يف اآلفدداق، وأثنددى عليدده جلَّ ددامت، وذاح ص  سدنت سدديرة اإلمددام ابددن المحددبِّ الصَّ

 العلماء ثناء حسنًا، يليق بمنزلته ومقامه.

ين أبو بكر ابدن الحداف  شيخنا وإمامنا وم زنا الحاف  الكبير شمس الدِّ »قال ابن الجزري: 

 .(2)«امتلصَّ ا بابن المحبِّ  هيرُ الشَّ  ،دين أبي محمَّ الدِّ  محبِّ 

مدا جداءين ربَّ  ،ال يألف ألحد غيري ،فًاباليسير متقشِّ  قانعًا قانتًا وكان صالحًا»وقال أيضًا: 

 ،اومتنًدد ،وانتهددى إليدده الحفدد  يف زماندده رجدداالً  ،وأوالدي ،وأسددمع أهلددي ،فأسددمعني ،إلددى منزلددي

 .(3)«ورواهتا ،ومعرفة األجزاء

دد» ين:قددال ابددن ناصددر الدددِّ و ي األصدديل بيددل المحدددِّ مددة النَّ اهددد العابددد العالَّ لزَّ يخ اإلمددام االشَّ

 .(4)«ثيناظ شيخ المحدِّ الحاف  الكبير المسند الكثير عمدة الحفَّ 

 :
ُّ

هبي  .(5)«حصيلته عالية يف التَّ د، وهمَّ فيه عقل وسكون، وذهنه جيِّ »وقال الذَّ

 .(6)«من رؤساء أهل دمشق ،حسن الهينة ،وكان كثير المروءة»وقال ابن حجر: 

 .(7)«اإلمام المحدي الحاف »وقال الغزي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديددوان ، (5/210(، الدددرر الكامنددة )48، الددرد الددوافر، ابددن ناصددر الدددين )ص(2/175غايددة النهايددة ) (1)

(، ذيددل طبقددات الحفدداظ، 204/ 5لمقريددزي )ل(، السددلو  لمعرفددة دول الملددو  4/162اإلسددالم )

 (.539طبقات الحفاظ، جالل الدين السيوطي )ص، (242)ص السيوطي

 (.2/209(، الدرر الكامنة )47)ص(، الرد الوافر، ابن ناصر الدين 2/175غاية النهاية ) (2)

 (.2/175غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري ) (3)

 (.47( الرد الوافر، ابن ناصر الدين )ص4)

 (.235المعجم المختص بالمحدثين، الذهبي )ص (5)

 (.5/210الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة، البن حجر ) (6)

 (.4/162ديوان اإلسالم، الغزي ) (7)
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 .(1)«وكتب عن األصاغر واألكابر ،سمع العالي والنازل»وقال الكتاين: 

 .(2)«يف الحديث والورح والزهد وكان إمامًا»وقال المقريزي : 

وكدان  ،وأفداد ،َج رَّ َخدوَ  ،وأجداد ،وقدرأ الكثيدر ،اا وسدماعً ا شديوًخ كان مكثرً »وقال السيوطي: 

 .(3)«سودرَّ  ،أفتى ،افقيهً  ،امتقنً  اعالمً 

 .(4)«ثينة المحدِّ يخ اإلمام الحاف  األصيل، بقيَّ الشَّ »وقال ابن العماد: 

 شيوخه:

د فيه أنَّ  ا ال شكَّ ممَّ  د يخ ابدن المحدبِّ نشدأة الشَّ  تدهومالزم ،امت يف بيدت العلدم، وخدمتدهالصَّ

س علدى فلقدد درَّ  ؛ي كثير مدن العلمداءى العلم على أيدأتاحت له الفرص أن يتلقَّ  ،للعلماء الكبار

 .ةينيَّ ى العلوم الدِّ هم اآلفاق، يف شتَّ ذين مأل ذكرُ يد كثير من المشايخ الكبار الَّ 

 .(5)«فقرأ الكثير فأجاد ،وطلب بنفسه ،وسماعًا ،ا شيوخًاوكان مكثرً » قال ابن حجر:

 ومن هؤالء:

لديم بدن عبدد السدالم بدن عبدد اهلل أحمد بن عبد الحشيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس  -1

 .د بن تيمية الحراينبن أبي القاسم ابن محمَّ ا

، وشددهرته يف اإلمامددة (6)هددد(728هددد(، وتددويف سددنة )661)ولددد بحددران يف ربيددع األول سددنة 

 والتأليف بلغت اآلفاق.والسنة 

ثدم  عيسى بن عبد الرحمن بدن معدالي بدن أحمدد أبدو محمدد المقدسدي :مُ عِّ طَ مُ عيسى الْ  -2

 .مُ عِّ طَ مُ الْ  ارُ َس مْ الصالحي الحنبلي السِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(581/ 2فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، الكتاين )( 1)

 (.204 /5السلو  لمعرفة دول الملو ، المقريزي )( 2)

 (.539 طبقات الحفاظ، جالل الدين السيوطي )ص (3)

 (.529/ 8ابن العماد )شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ( 4)

  .(5/210) أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة يف ( 5)

 (.1/56معجم الشيوخ الكبير، للذهبي ) (6)
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 .(1) صر الدين: هو شيخ مشايخنا، قال عنه ابن ناهد(717هد(، وتويف سنة )626)ولد سنة 

 .بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسياأبو بكر  -3

انتهدى إليده ، هدد(718)يف رجدب سدنة ، وتوفِّي مائة وعشرين وستِّ  ولد سنة خمس أو ست  

جها ا "مشيخة"له  ،علو اإلسناد كوالده  .(2) ل زاليخرَّ

أبو الفدتح محمدد بدن عبدد الدرحيم بدن عبداس القرشدي الدمشدقي ابدن النَّْشدو   :ابن النَّْشو   -4

 .الحريري

َديِّنًدا َكداَن ، قدال الدذهبي: هدد(720)يف ثالث شدوال سدنة  هد(، وتويف641)ولد بالقاهرة سنة 

.َوُقوًرا، ال بَ   .(3) هد(720َماَت َسنََة ) .أمانة ومعرفةوقال الصفدي: فيه  ْأَس ب ه 

، ، الدمشدقيشمس الدين أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة اهلل ابن الشديرازي -5

يُل  ، قال ابن كثير:هد(723تويف سنة )هد(، و629ولد سنة ) َكاَن َشْيًخا َحَسدنًا َخيِّدًرا ، َشْيُخنَا اأْلَص 

ًعا  .(4) ُمَباَرًكا ُمَتَواض 

اد   -6 رَّ اد  ا اء  جَ يْ بن أبي الهَ امحمد بن أحمد  :ابن الزَّ رَّ  .الحنبلي الصالحي بن الزَّ

ْحَلدةُ ، قال الذهبي: هد(726تويف سنة )هد( و466ولد سنة ) ْجدُت َلدُه ، اْلُمْسدن ُد اْلَعدال ُم الرِّ َخرَّ

ْلم   ُجْزًءا َضْخًما، ًعا َحَسَن اْلب ْشر  َلُه ُمَشاَرَكٌة ف ي اْلع   .(5) َوَكاَن َخيًِّرا ُمَتَواض 

حسدين بدن بن أبي الفرج مفرج بدن إدريدس بدن الاأحمد بن إدريس بن محمد  :ابن مزيز -7

، قدال الصدفدي: هدد(733هد(، وتويف سنة )643)ولد سنة  .تاج الدين أبو العباس مزيز الحموي

زءًا يف بدن تيميدة وعلدى أبيده جداقرأ عليه الشيخ تقي الددين ، الشيخ اإلمام الفاضل الرئيس المعمر

 .(6) كان دينًا، ورئيسًا وقورًا صينًاسنة ثمانين، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/239البن حجر ) الدرر الكامنة( 5/61توضيح المشتبه البن ناصر الدين )( 1)

 (.1/78) سلم الوصول إلى طبقات الفحول (2/402معجم الشيوخ الكبير، للذهبي )( 2)

 (.511/ 5لصفدي )ل(، أعيان العصر وأعوان النصر، 213/ 2معجم الشيوخ الكبير، للذهبي ) (3)

 (.18/235البداية والنهاية )(، 4/203ليافعي )ل ،مرآة الجنان وع ة اليقظان (4)

 (.8/130(، شذرات الذهب )4/78الع  ). وانظر: (2/170للذهبي ) وخ الكبيرمعجم الشي (5)

 (.1/115الدرر الكامنة ) (6/147لوفيات )الوايف با(. وانظر: 1/170) أعيان العصر وأعوان النصر (6)
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 .أم عبد اهلل زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية -8

، قددال الددذهبي: ، عددن أربددع  وتسددعين سددنةهددد(740سددنة ) توفيددتهددد(، و646مولدددها سددنة )

َعٌة َخيَِّرةٌ َشْيَخٌة َص "  .(1) ووصفها أبو الطيب الحسني بمسن دة الدنيا ."ال َحٌة ُمَتَواض 

بن أبي ال كات ابن عبدد اهلل بدن الحسدن ابن أبي عبد اهلل ابن أبي طالب اموسى بن علي  -9

بن أبي طالدب الحسديني الشدريف عدز الددين أبدو الفدتح الموسدوي ابن الحسين بن علي  بن علي

 المصري.

 جَّ ي الح  ي ذ  ف   اَت مَ ، َكاَن ال َبْأَس ب ه  إ ْن َشاَء اهللُ قال الذهبي: 
 .(2)هد(715) ةَ نَ َس  ة 

عفدر بدن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الكدريم بدن علدي بدن ج علم الدين، :درادة ابن -10

 .(3)هد(719)مات يف ربيع الثاين سنة  .، المسن دالمصري درادة

يَّدة بَ  نزيدل مصدر، ،أبدو علدي حسن بن عمر بن عيسى بدن خليدل بدن ابدراهيم الكدردي -11
ق 

 .(4)بالجيزة هد(720)مات سنة  ،المسندين والمكثرين ببالده

12- : يُّ زِّ
ديوسف بن عبد الرحمن بدن يوسدف بدن عبدد الملدك بدن يوسدف  الم  أبدو ، ُي زِّ الم 

قدال  الدذي لدم يؤلدف مثلده، "هتدذيب الكمدال"الحاف ، صاحب اإلمام، ،  الحجاج جمال الدين

 .(5)هد(742، وتويف سنة )هد(654)ولد سنة  .نةكان يقرر طريقة السلف يف السالذهبي: 

 ال  زَ رْ الب   -13
ُّ

القاسم بدن محمدد بدن يوسدف بدن الحداف  زكدي الددين محمدد بدن يوسدف  :ي

 ال ددزَ رْ الب  
ُّ

ين، أبددو محمددد، اإلمددام الحدداف ، َعَلددُم االشددافعي ،الدمشددقي ،األشددبيلي ي ، صدداحب لدددِّ

 .(6) صاحب سنة واتباح، قال الذهبي: هد(739، وتوفِّي سنة )هد(665)ولد سنة ، "التاريخ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهددرس ( 1815)ذيددل التقييددد يف رواة السددنن واألسددانيد (، 1/248لددذهبي )ل معجددم الشدديوخ الكبيددر (1)

 (.1/460الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، الكتاين )

 (.2/282نن واألسانيد )ذيل التقييد يف رواة الس( 2/346معجم الشيوخ الكبير للذهبي ) (2)

 (.1/195(، الدرر الكامنة )231المعين يف طبقات المحدثين، الذهبي )ص (3)

 (.2/137(، الدرر الكامنة )2/228أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي ) (4)

 (.161( معجم الشيوخ للسبكي )4/194تذكرة الحفاظ للذهبي ) (5)

 (.99يوخ للسبكي )( معجم الش53/455ذيل تاريخ اإلسالم )( 6)
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14- :
ُّ

هبي  األصدل الفد ركمداينُّبدن عبدد اهلل التُّ  د بن أحمد بن عثمان بن قايمازمحمَّ  الذَّ
ُّ

 ارقي

 الدِّ  ثمَّ 
ُّ

 ين الذَّ أبو عبد اهلل شمس الدِّ  ،الحاف  ،مشقي
ُّ

، كان علدى مدنهج السدلف، تشدهد بدذلك هبي

ولد يف ثالث ربيدع  والمنتقى من منهاج االعتدال، مصنفاته ككتاب العرش، والعلو للعلي الغفار،

 .(1)هد(748)الث من ذي القعدة سنة يف ليلة الثَّ هد(، وتوفِّي 673)اآلخر سنة 

 تالميذه:

ددامت سددمع مددن دد اإلمددام ابددن المحددبِّ الصَّ ددخلددق كثيددر مددن العلمدداء، والحفَّ دور، اظ، والصُّ

كثيدر مدن الفقهداء، وسدار علمده وفتاويده يف اآلفداق، ووقدع علدى دينده  ٌق لْ ج به َخ اء، وتخرَّ َس ؤَ والرُّ 

ددرَ وَ وَ  ه  د  ْهددزُ وعلمدده وَ  ة ر الددبالد اإلسددالميَّ اس يف سددائومعرفتدده وكرامتدده الوفدداق، وانتفددع النَّدد ه  ع 

 ، ومن هؤالء:(2)وا على تحصيل تواليفهبتصانيفه، وأكبُّ 

 د بن محمَّ د بن محمَّ محمَّ -1
ِّ

، أبدو الخيدر، شديخ القدراء، بدن يوسدف بدن الجدزريِّ  د بن علي

دل علدى ما يد أورد يف بعِ تصانيفه ،غاية النهايةوالنشر يف القراءت العشر؛ له:  البارح،الحاف ، 

 .(4)هد(833، وتوفِّي سنة )هد(751)ولد سنة ، (3)وف وت   بالقبور، عفا اهلل عنه إلى تص ميله

 محمَّ  -2 
ِّ

 ن  رْ د الحُ بن محمَّ  د بن علي
ُّ

ا الحداف  أبدي بكدر سدمع مدن شديخنقال ابن ناصدر: ، ي

 .(5)ابن المحبِّ 

 الرَّ  د بن مفلحعمر بن إبراهيم بن محمَّ  -3
ُّ

  اميني
ُّ

د ثدمَّ  المقدسدي  الصَّ
ُّ

د الحنبلدي، الحي يخ الشَّ

 مولدده سدنة .ينين ابدن قاضدي القضداة برهدان الددِّ اإلمام الواع  األستاذ قاضي القضاة نظدام الددِّ 

 .(6)ذكرها الزركلي "مشيخة"، وله هد(872)ي سنة توفِّ هد(، 780)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.68/ 5الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة، البن حجر ) انظر: (1)

 (.63صتحفة الطالبين يف ترجمة اإلمام محيي الدين، البن العطار) (2)

( 23( عرف التعريف بالمولد الشريف )ص97، 2/23( )1/446: غاية النهاية )انظر على سبيل المثال (3(

 انية.  دار الحديث الكت

 (.2/247غاية النهاية يف طبقات القراء، البن الجزري )( 4)

 (.2/266ابن ناصر ) ،توضيح المشتبه (5)

 (.5/39األعالم للزركلي ) (2/293بن مفلح )الالمقصد األرشد يف ذكر أصحاب أحمد، ( 6)
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اهر بدن بن أبدي حامدد ابدن أبدي الطَّداحيم بن عبد الكريم بن نصر اهلل بن سعد اهلل عبد الرَّ  -4

ولدد يف ليلدة الخمديس  ،أبدو السدعادات وأبدو الفضدائل ،الشدافعيالقرشي البكري عمر بن خليفة 

، سدمع الكثيدر هدد(828)مات يف ليلة األحد سابع عشري صفر سنة ، وهد(744)ثالث صفر سنة 

كان كثير العبادة والتالوة والصيام مع كد  سدنه ال يفدارق الخمدس من الشيوخ وحدي بالكثير، و

 .(1)الصلوات مع الجماعة 

 آثاره العلمية:

وقدد وقفدُت علدى مصدنَّفات   أليف،التَّد يف المكثرين من امتالصَّ  اإلمام ابن المحبِّ  يكن لم

 :له، هي

 راسة.العالمين، وهو موضوح الدِّ  صفات ربِّ  -1

 .(2)سند اإلمام أحمدترتيب م -2

 .(3)عفاءذكرة يف الضُّ كتاب التَّ  -3

جهاُمَتَباي نَاُت الْ األحاديث  -4  . (5)لنفسه (4) ، خرَّ

جها ل  اْلُمَتَباي نَاُت األحاديث  -5  ال  زَ رْ ب  لْ ، خرَّ
ِّ

 . (1)ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/168) دينةالتحفة اللطيفة يف تاريخ الم (4/182الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي )( 1)

( 48( قال: )رتبه على الصحابة(. الرد الوافر، ابن ناصدر الددين )ص2/175غاية النهاية، ابن الجزري )( 2)

( وقال: )رتبده 4/162(، ديوان اإلسالم )2/320وقال: )رتبه على األبواب(، التبيان لبديعة البيان، له )

 على الحروف(.

يِّ  وصلت إلينا منه: قطعٌة من مسند أبي سعيد يِّ مدن الُخْدر  ، طُبعت باسم )مسند أبي سعيد الُخدْدر 

هد(، مع تعليقات ابن حجدر(،  774البن كثير ) "جامع المسانيد والسنن"و  "ترتيب مسند اإلمام أحمد"

 هد، ت: حسين عكاشة.1429دار المودة، المنصورة، مصر، 

 ( له.321 - 2/320ن )( التبيان لبديعة البيا48( الرد الوافر، ابن ناصر الدين )ص3)

يُج  (4( َياُقَها  ُهنَا: ُهوَ  التَّْخر  َها، َوس  ي  اأْلََحاد يَث م ْن ُبُطون  اأْلَْجَزاء  َواْلَمْشَيَخات  َواْلُكُتب  َوَنْحو  إ ْخَراُج اْلُمَحدِّ

ه  َأْو َأْقَران دده  َأْو َنْحددو  َذل ددَك، َوا ِ  ُشددُيوخ  دده  َأْو َبْعدد ددات  َنْفس  يَّ ْلَكدداَلُم َعَلْيَهددا َوَعْزُوَهددا ل َمددْن َرَواَهددا م ددْن م ددْن َمْرو 

َما ه  ين  َمَع َبَيان  اْلَبَدل  َواْلُمَواَفَقة  َوَنْحو  َواو   (.3/317. فتح المغيث للسخاوي )َأْصَحاب  اْلُكُتب  َوالدَّ

 (.235المعجم المختص بالمحدثين، الذهبي )ص (5(



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 26 
 

جها ل   -6 يِّ زِّ م  لْ أربعون حديثا متباينة المتن واإلسناد، خرَّ
(2) . 

 .(3)حواشي على هتذيب الكمال -7

 لضياء الدِّ  ،ذيل على كتاب المختارة -8
ِّ

 . (4)ين المقدسي

 . (5)مية من شهد بدرًا وذكر االختالف فيهمتس -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.623المعجم المختص بالمحدثين، الذهبي )ص (1( =

 (.321 - 2/320( التبيان لبديعة البيان، ابن ناصر الدين )2)

 (.4/162ديوان اإلسالم، الغزي ) (3)

تكملددة "(. وسددماه ابددن ناصددر: 10/196(، معجددم المددؤلفين، عمددر كحالددة )2/175غايددة النهايددة ) (4)

 .(5/61توضيح المشتبه ) (48، انظر: الرد الوافر )ص"المختارة

[، ورقة 47مجاميع العمرية  -عام  3783ناقصة من أولها، ]الظاهرية مجموح رقم  مخطوطة، بخط يده،( 5(

وقد ذكدر  (.245(. فهرس مجاميع المدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق )ص149 - 135)

(. 152األلباين نسبة هذا الكتاب إلى ابن المحب يف المنتخب مدن مخطوطدات الحدديث بالظاهريدة )ص

هدد: أعلندت دار الندوادر عدن طباعتهدا للكتداب، بتحقيدق: فريدد بدن فريدد الخاجدة. 1438ر ثم يف شهر صف

 مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، المنامة، البحرين.
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 الثاني: عصر املؤلف الفصل
 احلياة السياسية يف عصر اإلمام ابن احملب الصامت:

يف هذه الصفحات القالئل نضع صورة حية للحياة السياسية يف العصر الذي عاش فيه 

هد( 789 -هد712اإلمام ابن المحب الصامت، فقد عاش ابن المحب يف الفرتة من سنة )

وكانت بالد الشام يف هذه الفرتة تحت الحكم المملوكي، وكان الحاكم األعلى لبالد الشام 

ومصر واحد، ومقر قيادته يف مصر، وهو الذي يقوم بتولية نائبه بدمشق، والدولة المملوكية 

، قامت على انقاض الدولة األيوبية، حيث إن الملو  واألمراء كانوا يعززون ملكهم بالمماليك

وممن عزز ملكه بذلك الصالح نجم الدين أيوب حيث دبر المماليك مؤامرة استطاعوا من 

خاللها خلع الملك العادل سيف الدين وتنصيب أخيه نجم الدين مكانه، فأراد نجم الدين رد 

الجميل لهم، فأكرمهم، وأغدق عليهم العطايا، واستطاعوا بفضل اهلل تعالى، ثم بفضل بسالتهم 

ن يحرزوا انتصارات فائقة على الحمالت الصليبية، وبعد هزيمة لويس التاسع سنة وشجاعتهم أ

هد( انتهت بذلك دولة األيوبيين، وبدأت دولة المماليك، فتزوج أيبك من شجرة الدر، 648)

وتولى سلطان البالد، وكان السلطان إما يقتل، أو يعزل، ويتولى القاتل الحكم مكانه، ولقد كان 

سة الداخلية، ناجم عن الخيانات والقتل واالنقالبات العسكرية التي تتم بين قلق داخل السيا

الحين واآلخر حتى أنه قد ال يمر على تولي السلطان عام، ويكون إما مقتواًل أو معزواًل، وعلى 

 الرغم من ذلك إال أنه كان هنا  تالحم وتكاتف يف وجه أعداء اإلسالم.

 المحب،،، وهنا  بعِ الخطوب حدثت يف زمن ابن

ففي العام الذي ولد فيها ابن المحب الصامت حصل للناس خوف بدمشق بسبب أن التتار قد 

تحركوا للمجيء إلى الشام، فانزعج الناس من ذلك وخافوا، وتحول كثير منهم إلى البلد، وازدحموا يف 

ِ المسنولين.  األبواب، واتضح أن هذا إشاعة من بع

بعمائة بويع الخليفة الحاكم بأمر اهلل أبي العباس أحمد بن ويف عام سنة اثنتين وأربعين وس

 الحاكم العباسي وكان ولي عهد أبيه. ابنالمستكفي باهلل سليمان 

وكان عمر ابن المحب الصامت إذ ذا  خمس وأربعون سنة  -ويف سنة سبع وخمسين وسبعمائة 

ل، واستباحوا بلد صيدا، وآياس، غارت الفرنج ومن تبعهم من المسلمين العجز المتحربين يف السواح -

سنة تسع وخمسين  وغير ذلك من البالد الساحلية، ولما بلغ ابن المحب سبعًا وأربعين سنة، وكان ذلك
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 ومضتوسبعمائة عاي اإلفرنج يف األرض فساداً، فأغاروا على سواحل البالد اإلسالمية، فقتلوا وهنبوا، 

ًا من االستقرار السياسي حتى موت ابن المحب الصامت واأليام والليالي، والدولة تعي  نوع السنون

 . (1)رحمه اهلل تعالى 

للحياة السياسة يف عصر اإلمام ابن المحب الصامت منذ أن ولد إلى أن مات  مبسطةوهذه صورة 

، وهي تجسد لنا ما كان عليه عصر اإلمام ابن المحب الصامت، من استقرار سياسي عام يشويه 

قوى يف مواجه العدو الخارجي، ومما يدل على هذه القالقل ما ذكره ابن  واتحاد، قالقل وقتن داخلية

هد( جاء ال يد من نائب غزة 748ويف العشر األخير من رمضان سنة )"كثير يف البداية والنهاية، حيث قال: 

حيزوا إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد، وقع بينه وبين األمراء فت

عنه إلى قبة النصر فخرج إليهم يف طائفة قليلة فقتل يف الحال، وسحب إلى مق ة هنا ، ويقال قطع قطعا، 

 فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة ألخيه السلطان الناصر حسن 

 .(2) "بن السلطان الناصر محمد بن قالوون

 

 احلياة االجتماعية يف عصر اإلمام ابن احملب الصامت:

 ،
ٌّ

ياسيَّة؛ فكلَّما كان هنا  استقرار سياسي من المعلوم أنَّ الحياة االجتماعيَّة ال تنفصل عن الحياة السِّ

كان هنا  ازدهار يف جميع نواحي شنون الحياة االجتماعيَّة، والحياة االجتماعيَّة يف عصر ابن المحبِّ 

ة، وإن خالطتها منغصات.الصَّ   امت إلى حد  ما مستقرَّ

كان قائمًا على الطبقية، فهنا  طبقة  -الذي عاش فيه ابن المحب  -إن العصر المملوكي عموما 

الحكام، وطبقة المحكومين، وطبقة العلماء، وكان للعلماء دور بارز يف الدولة المملوكية فكانوا يرجعون 

 انت طبقة الحكام مميزة،  وال تقبل االنخرا  مع طبقة المحكومين.إليهم يف مدلهمات األمور، وك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ابنن ثرين  225-4/189ليافعي )ل ،(، مرآة اجلنان وعربة اليقظان176-69/ 4العرب يف خرب من غرب )( 1)

 .(19-14ص) د. حممد الزحييل :تأليف الدمشقي احلافظ املفرس املؤرخ الفقيه،

 (.18/499ابن ثري  ) ( البداية والنهاية،2)
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ويف ذلك العصر الذي عاش فيه ابن المحب حدي بعِ الغالء الشديد، وارتفعت األسعار، 

 وضاق بالناس الحال، إلى أن فرج اهلل سبحانه وتعالى بجلب القمح بأمر السلطان من مصر.

زلزلة العظمى العامة، فهدمت مدينة منبج إحدى بالد ويف سنة أربع وأربعين وسبعمائة حدثت ال

الشام، وهتدمت منها أماكن بحلب، وغيرها، واستمرت على ذلك أيامًا، ويف سنة تسع وأربعين وسبعمائة 

اإلسالمية الطاعون فكان يموت  وكان عمر ابن المحب الصامت إذ ذا  سبعة وثالثون سنة، عم البالد

 .(1) عمائة نفسيف دمشق يف اليوم الواحد أرب

ثم دخلت سنة ست عشرة  "وتفاقمت يف تلك الفرتة الخالفات العقائدية، يقول ابن كثير: 

وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية ببعلبك بسبب العقائد، وترافعوا إلى دمشق،  وفيهاوسبعمائة، 

خير من غير فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنكز، فأصلح بينهم، وانفصل الحال على 

 .(2)  "محاققة وال تشوي  على أحد من الفريقين، وذلك يوم الثالثاء سادس عشر المحرم

وعلى الرغم من انتشار العلوم الشريعة واعتناء المماليك بالنهضة العلمية، إال أنه كان 

 ومن"على الوجه التعبدي بيد الصوفية، قال ابن القيم:  هنا  ظهور للغناء داخل بيوت اهلل 

هو وأهله يف المسجد األقصى،  (4)من إقامة هذا الشعار الملعون  (3) تمكينهمأعظم المنكرات: 

عشية عرفة، ويقيمونه أيضًا يف مسجد الَخْيف  أيام م نَى، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي 

ْزَب اهلل  وفرقنا مرارًا، ورأيتهم يقيمون بالمسجد الحرام نفسه والناس يف الطواف، فاستدعيُت ح 

شملهم، ورأيتهم يقيمون بعرفات، والناس يف الدعاء والتضرح واالبتهال والضجيج إلى اهلل، 

فِّ والغناء، فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق  (5)وهم يف هذا السماح الملعون بالَيَراح   والدُّ

هم ومنصبه الديني  . (6) "يقدح يف عدالة َمن أقرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(18/123البداية والنهاية ) (،150-130/ 4الع  يف خ  من غ  ) (1)

 (.18/149) البداية والنهاية (2)

 يعني: الصوفية. ((3

 يعني: الغناء. ((4
اُع:  ((5 ر رر ال ر ُتُه ير اِحدر ة: يرع.8/413لسان العرب ) اِعي.ِمْزماُر الر  ، وهو ة  اعر ور  ( ماد 

 (.1/231) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ((6
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، وغناء الصوفية يف املساجد( وإن ثانا عقائديةالفالفا  م اخلوهذان األمران السابقان )تفاق

ْي جانب ديني،  ور  هلام جانبا اجتامعيا؛ ألهنام يؤدياِن إىل فتن واضطرابا  يف املجتمع. فإنذر

وظهر  يف تلك الفرتة بعض األمراض واملفاسد االجتامعية التي رس  بني الناس، ومن 

قيم مدى املأساة التي حلت عىل األواسط االجتامعية يف ذلك انتشار املحلل، ويصور لنا ابن ال

دمشق، وانتشار عملية التحليل املحرمة للمطلقا  بصورة فجة، فيقول: " لو شاهد  احلرائر 

املصونا ، عىل حوانيت املحللني متبذال ، تنظر املرأة إىل التيس نظرة الشاة إىل شفرة اجلازر، 

املقابر، حتى إذا تشارطا عىل ما جيلب اللعنة واملقت،  قبل هذا ثنت من أهل يوتقول: يا ليتن

والكتامن، ففال جهاز ينقل، وال  يهنض واستتبعها خلفه للوقت، بفال زفاف وال إعفالن، بل بالتخف

فراش إىل بيت الزوج حيول، وال صواحب هيدينها إليه، وال مصلحا  جيلينها عليه، وال مهر 

ر، وال وليمة وال نريار، وال دف إعفالن وال شعار، مؤخر وال نفقة وال ثسوة تقد والمقبوض 

 .(1)والزوج يبذل املهر وهذا التيس يطأ باألجر" 

 

 احلياة الدينية يف زمن ابن احملب:

لقد عاش ابن المحب يف عصر ساءت فيه الحالة الدينية يف البالد، وانشغل النداس بددنياهم، 

بيعيدة لفسداد الحكدام، وانتشدار اللهدو فعم المنكرات، وارتكبت المحرمات، وكدان هدذا نتيجدة ط

 واللعب، واالنكباب على ملذات الحياة، وحب الرتف والنعيم.

: )تفدداقم الخالفددات العقائديددة، وغندداء الصددوفية يف "الحيدداة االجتماعيددة"وقددد ذكددرُت يف 

 المساجد(، فراجعهما.

السدلطان قال ابن كثير يف معرض حديثه عن البيعة للملك األشرف عدالء الددين كجدك ابدن 

لما صدر عنه من األفعال التي ذكر أنه تعاطاهدا  "الملك الناصر، وذلك بعد عزل أخيه المنصور:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن أيب بكنر بنن أينوب بنن سنعد شنمس الندين ابنن قنيم اجلوزينة ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1)

 يننة السننعوديةمكتبننة املعننارف، الرينناض، اململكننة العرب، املحقننق: حممنند حامنند الفقنني، هننن(751)املتننو : 

(1/268) 
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مددن  (1)مددن شددرب المسددكر، وغشدديان المنكددرات، وتعدداطي مددا ال يليددق بدده، ومعاشددرة الخاصددكية

المردان وغيرهم، فتمداأل علدى خلعده كبدار األمدراء لمدا رأوا األمدر تفداقم إلدى الفسداد العدريِ، 

فأحضروا الخليفة الحداكم بدأمر اهلل أبدي الربيدع سدليمان، فأثبدت بدين يديده مدا نسدب إلدى الملدك 

 .(2)"المنصور المذكور من األمور، فحيننذ خلعه، وخلعه األمراء الكبار وغيرهم

قال السيوطي: لفسداده وشدرب الخمدور،  "وقال ابن العماد يف سبب عزل الملك المنصور:

 .(3)"ت أبيه، ونفي إلى قوص، وقتل هبا.حّتى قيل: إنه جامع زوجا

ولقد انتشرت يف هذا العصر المذاهب الفقهيدة المختلفدة: الحنفيدة، والمالكيدة، والشدافعية، 

والمالكية، ولكن مدع كدل أسدف لقدد احتددم الخدالف بدين أتبداح تلدك المدذاهب، حتدى صدارت 

النداس إلدى حداجتهم خصوامات بينهم، وتغير حال العلماء مدن قيدامهم بددورهم لحصدالح بدين 

 إلى من يصلح بينهم.

ويف يوم الثالثاء ثالث عشرين رجب رسم لألئمة الثالثدة الحنفدي والمدالكي  "قال ابن كثير:

والحنبلي بالصدالة يف الحدائط القبلدي مدن األمدوي، فعدين المحدراب الجديدد الدذي بدين الزيدادة 

محدراب مقصدورة الخضدر  والمقصورة لحمام الحنفي، وعين محراب الصحابة للمالكي وعدين

الذي كان يصلي فيه المالكي للحنبلدي، وعدوض إمدام محدراب الصدحابة بالكالسدة، وكدان قبدل 

محراب الحنفية مدن المقصدورة المعروفدة هبدم، ومحدراب الحنابلدة  ذلك يف حال العمارة قد بلغ

المحاريدب، وعوضدوا من خلفهدم يف الدرواق الثالدث الغربدي وكاندا بدين األعمددة، فنقلدت تلدك 

 .(4)"بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي واستقر األمر كذلك

فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة التي يف صدر إيوان دار السعادة، وجلدس  "وقال أيضًا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قسم من المماليك السلطانية يتميزون عن بقية المماليك السدلطانية بانضدوائهم وهدم صدغار الخاصكيدة (1)

يف خدمة السلطان، فهو الذي يتولى تربيتهم وعتقهم. معجم مصطلحات التاريخ والحضارة اإلسدالمية، 

 (.381أنور محمود زنايت )

 (18/429اية والنهاية، البن كثير )البد (2)

 (.8/236شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد ) (3)

 (.1/465الدارس يف تاريخ المدارس، عبد القادر النعيمي )، (14/155البداية والنهاية ) (4)
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نائب السلطنة يف صدر المكدان، وجلسدنا حولده، فكدان أول مدا قدال: كندا نحدن الدرت  وغيرندا إذا 

جئ بالعلماء فيصلحون بيننا، فصدرنا نحدن إذا اختلفدت العلمداء واختصدموا اختلفنا واختصمنا ن

 .(1)"فمن يصلح بينهم؟ وشرح يف تأنيب من شنع على الشافعي 

كما انتشر يف هذا العصر الفرق والطوائف المخالفة ألهل السنة والجماعة من أمثال الشيعة 

غددًا عظيمددًا، حتددى يف المقددابر، الددروافِ، والصددوفية، وبلغددت االنقسددامات بددين تلددك الفددرق مبل

 . (2)فأصبح للصوفية مدافن خاصة هبم، فال يدفنون إال يف مقابر خاصة هبا تسمى مقابر الصوفية 

هد( اجتداز رجدل 755يف يوم االثنين السادس عشر من جمادى األولى )سنة "قال ابن كثير: 

، ويكدرر ذلدك ال مدن ظلدم آل محمدد لمن الروافِ من أهل الحلة بجامع دمشق وهو يسدب أو

ن النداس يف الصدالة، وهدو أ ىوال صدلى علدى الجندازة الحاضدرة، علديفرت، ولم يصل مع النداس 

يكرر ويرفع صدوته بده، فلمدا فرغندا مدن الصدالة نبهدت عليده النداس فأخدذوه وإذا قاضدي القضداة 

الشافعي يف تلك الجنازة حاضر مدع النداس، فجندت إليده واسدتنطقته مدن الدذي ظلدم آل محمدد؟ 

قال: أبو بكر الصديق، ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن اهلل أبا بكر وعمدر وعثمدان ومعاويدة ف

ويزيد، فأعاد ذلك مرتين، فأمر به الحاكم إلى السجن، ثم استحضره المدالكي وجلدده بالسديا ، 

وهو مع ذلك يصرخ بالسب واللعن والكدالم الدذي ال يصددر إال عدن شدقي، واسدم هدذا اللعدين 

ي الفضل بن محمد بن حسين ابن كثيدر قبحده اهلل وأخدزاه، ثدم لمدا كدان يدوم الخمديس علي بن أب

سابع عشره عقد له مجلس بدار السعادة وحضر القضاة األربعة وطلب إلدى هنالدك فقددر اهلل أن 

حكم المالكي بقتله، فأخذ سريعا فضرب عنقه تحت القلعة وحرقده العامدة وطدافوا برأسده البلدد 

، وقد نداظرت هدذا الجاهدل بددار القاضدي زاء من سب أصحاب رسول اهلل ونادوا عليه هذا ج

المالكي وإذا عند شيء مما يقوله الرافضة الغالة، وقدد تلقدى عدن أصدحاب ابدن مطهدر أشدياء يف 

 .(3)"الكفر والزندقة، قبحه اهلل وإياهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.18/711البداية والنهاية ) (1)

 (.27/ 1الدارس يف تاريخ المدارس ) (2)

 (.561 - 18/560اية )البداية والنه (3)
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 يف احلديث عن كتاب الباب الثاني: 
 الصامت )صفات رب العاملني( البِن احملبِّ

 

 :فصالنوفيه 

 األول: التعريف بالكتاب الفصل. 

 الثاين: وفيه بيدان ودراسدة ألهدم مدا جداء يف الكتداب يف الجدزء الدذي  الفصل

 .أقوم بتحقيقه
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 األول: التعريف بالكتاب الفصل
 

 والكالم فيه على األمور التالية:

 اسم الكتاب:

 ."لمينصفا  رب العا"اسم الكتاب كما ورد على غالفه: 

 توثيق نسبة الكتاب إىل مصنفه:

 . (1)أن الكتاب بخط المصنف نفسه، ذكر ذلك األلباين  -1

 أنه ُكتب يف غالف الكتاب: اسم الكتاب واسم مؤلفه، وهو ابن المحب الصامت. -2

ْبدَرد  كتدب يف عددة مواضدع  -3 أن اإلمام ُيوُسَف ْبَن َحَسن  اْبن  َعْبد  الَهاد ي الشهير بابن اْلم 

 . (2)إجازته بالمناولة إلى ابن المحب الصامت إسنادَ 

ْبدَرد  ذكدر هدذا الكتداب  -4 أن اإلمام ُيوُسدَف ْبدَن َحَسدن  اْبدن  َعْبدد  الَهداد ي الشدهير بدابن اْلم 

 . (4)كما مر ، وكذلك عزاه إليه األلباين  (3)ضمن مصنفات ابن المحب الصامت

 . (7)، وعم أبيه (6)، وجده (5)ما يذكره المصنِّف من الرواية عن أبيه -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.154( المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية )ص1(

 /ب[.113/ب[ ]86( انظر على سبيل المثال: ]2(

. "إثبدات أحاديدث الصدفات"( وسدماه: 121( الجوهر المنضد يف طبقات متدأخري أصدحاب أحمدد )ص3(

 ."كتاب الصفات"( وسماه: 114وجمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر )ص

 (.154( المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية )ص4(

 [.1075( انظر على سبيل المثال: ]5(

 [.778( انظر على سبيل المثال: ]6(

 [.950( انظر على سبيل المثال: ]7(
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 سبب تأليف الكتاب:

يوجد سقط يف أول الكتاب وآخره، فلذلك لم أقدف علدى مدا كتبده المصدنف عدن منهجده يف 

 الكتاب وسبب تأليفه، ولكن سبب التأليف يتضح عند قراءة الكتاب، وهو:

، وجمع ما وقف عليده مدن أنه أراد جمع اآليات الكريمات الدالة على صفات اهلل  -1

 واآلثار المسنَدة الدالة على الصفات، فصار كتابه موسوعيا يف بابه.األحاديث 

ال يحفى أن إثبدات العقيددة الصدحيحة ونشدرها بدين النداس وتعلديمهم إياهدا هدو أهدم  -2

 أسباب تأليف الكتاب.

أراد المصنِّف بيان علل األحاديث الواردة يف األسماء والصفات، فصار كتابده ُمْسدنَدًا  -3

 ُمَعلَّالً.

 لكتاب:موضوع ا

، ذكر فيده الكثيدر مدن موضوح الكتاب يتضح من عنوانه، فالكتاب تناول باب صفات اهلل 

اآليات الدالة على صفات اهلل الُعَلى، وأخرج اآلالف من األحاديث الشريفة واآلثار عن السدلف 

الدالة عليها أيضا، وهو بذلك يثبتها على طريقة السلف، ويدذكر يف بعدِ المواضدع ردودا علدى 

 لمنكرين للصفات أو بعضها.ا

 منهج املصنف يف تأليفه للكتاب:

منهج المصنِّف يف التصنيف: هو منهج أهدل الحدديث، وكتابده كتداب حدديثي، تنداول  -1

 .فيه المصنِّف بابًا من أبواب التوحيد، وهو باب صفات رب العالمين 

م والسدنة ، أي بدالقرآن الكدريالتزم المصنِّف طريقدة السدلف يف إثبدات صدفات اهلل  -2

 المطهرة وفهم السلف رحمهم اهلل.

ب لهدا، ثدم إذا أراد المصنِّف االستدالل على إثبات صفة من صفات اهلل  -3 ، فإنه يبدوِّ

يورد يف أول الباب اآليدات الكريمدات، ثدم يخدرج األحاديدث، وقدد يدذكر أقدوال السدلف أيضدا، 

 ."الزبور"ويستأنس بشيء مما وقف عليه يف 

سددماعاته )إجازتدده( إلددى األصددول واألجددزاء دون أن يسددميها،  يددذكر المصددنِّف إسددناد -4
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: إذا أراد أن يذكر حدديثا يف صدحيح البخداري، فإنده يدذكر إسدناد سدماعاته إلدى صدحيح  (1)فمثالً 

البخاري، ثم يذكر الحديث الذي أخرجه البخاري، وال يذكر اسم الكتاب، وال يميدز بدين إسدناد 

نُْقُل عنهم، ولم ينفدرد ابدن المحدب هبدذا المدنهج، فقدد جدرت سماعاته وإسناد المصنِّفين الذين يَ 

 بذلك عادة المصنِّفين المتأخرين.

ينقددل المصددنِّف مددن األصددول واألجددزاء بددالنص، َوُيْثب ددُت مددا ورد فيهددا دون تصددحيح  -5

للتصحيفات أو إتمام للسقط؛ وذلدك ألمانتده العلميدة، ومراعداًة لمدنهج العلمداء يف تعداملهم مدع 

 زاء.األصول واألج

إذا أراد المصنِّف اإلشارة إلى انتهاء النقدل: فإنده يرسدم عقبده: دائدرة صدغيرة بوسدطها  -6

 نقطة.

يقدوم المصدنِّف بدإخراج األحاديدث واألخبدار بإسدناده غالبدا، ثدم يعزوهدا إلدى السدنن  -7

 والمسند واألجزاء الحديثية المشهورة وغير المشهورة، أو يكتفي ببعِ من ذلك.

من الكتب الحديثية وغيرها مباشرًة دون أن يذكر إسناد سماعه ينقل المصنف أحيانًا  -8

 لها، ويسميها.

قددد ينقددل عددن مصددنفات متددأخرة، ككتدداب العلددو، تددأليف الددذهبي، دون الرجددوح إلددى  -9

در األصلي، والمثال عليه: قال المصنِّف )رواه أبو هريرة، وهو يف صحيح مسدلم ل ُسدَلْيَماَن صالم

، عنه(، وهذا وَ   . (2)، فالحديث لم يخرجه مسلم"العلو"ْهٌم اقتبسه من الذهبي يف ْبن  َيَسار 

 له. "السنن الك ى"فإنه كثيرًا ما يقصد  "النسائي"إذا عزى األحاديث إلى  -10

يحددرص المصددنِّف علددى إخددراج األحاديددث التددي وردت يف األجددزاء النددادرة أو غيددر  -11

 منها. المشهورة، ويقدمها على غيرها، حتى وإن كان غيرها أصح وأثبت

قد يكرر الحديث الواحد بنفس اإلسناد والمتن، أو الذي اتحد مخرجه وإن اختلفدت  -12

 بعِ ألفاظه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.828( انظر على سبيل المثال: ما سيأيت برقم ]1(

 (.642( انظر صفحة )2(
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لددم يقتصددر المصددنِّف علددى الصددحيح مددن األحاديددث واألخبددار، بددل يددذكر الضددعيف  -13

ح  بأنواعه، بل والموضوح أيضا، وأحيانا يحكم عليها بالصحة أو الضدعف أو الوضدع، وقدد صدرَّ

 المواضع أنه أورد الموضوح ليبيَِّن َحاَلُه.المصنِّف يف بعِ 

يتعرض المصنِّف يف بعِ المواطن لعلوم الحديث وعلله، فيتكلم يف الرجال وينقدل  -14

 أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم، ويبين بعِ غريب الحديث.

دده  لعلددل الحددديث، يددذكر االخددتالف يف أسددانيدها ومتوهنددا، وربمددا يشددير  -15 ض  عنددد َتَعرُّ

ة إلدى العلدل، كدأن يخدرج الحدديث الواحدد مدن عددة طدرق علدى وجده واحدد، ثدم إشارات خفيد

 يخرجه من وجه مخالف يف المتن أو اإلسناد.

 ينقل أقوال األئمة يف بيان غريب الحديث. -16

ينقل أقوال األئمة يف بيان عقيددة السدلف يف قضدية  مدا يف توحيدد األسدماء والصدفات،  -17

 ويف ردهم على أهل البدح.

، وربمدا يدذكرها دون التسدليم فيقدول )َصدلَّى اهلُل لصالة علدى النبدي قد يهمل لف  ا -18

 َعَلْيه (.

 اختصارًا. ال يذكر لف  الرتضي على الصحابة  -19

 وصف النسخة اخلطية الوحيدة:

حصلت على هذا القدر الذي حققته من المخطوطة الملونة من زميلي صقر الغامدي جدزاه 

 (.3739كملها يف المكتبة الظاهرية بدمشق )اهلل خيرا، وهي نسخة وحيدة محفوظة بأ

والمخطوطدة الملوندة مدع وضدوح تصددويرها إال أنده يف بعدِ اللوحدات المصدورة ال تظهددر 

 أطراف الهوام ، والمصنف يكتب على الهوام .

غير أنه يوجد تصوير آخر كامل غير ملون )أبديِ وأسدود( لدنفس المخطوطدة منشدور علدى 

ور كافدة الهدوام  يف كدل اللوحدات التدي قمدت بتحقيقهدا، غيدر أن الشبكة العنكبوتية، يمتاز بظه

جددودة التصددوير أقددل مددن الملونددة، كمددا أن هنددا  كلمددات يف وسددط )الصددفحات المصددورة غيددر 

الملونة( ال تظهر يف التصوير، لكنها واضحة يف التصوير الملون. وهبذا يكون لكل مصورة منهما 

 مميزات.
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 ."صفا  رب العالمين"ف المخطوطة: اسم الكتاب كما هو مكتوب على غال -1

 المؤلف: هو ابن المحب الصامت. -2

الناسخ: هو المؤلِّدف نفسده، كتبهدا بخدط يدده. ويوجدد يف مواضدع قليلدة إجدازة بخدط  -3

ْبَرد .  ُيوُسَف ْبن  َحَسن  اْبن  َعْبد  الَهاد ي الشهير بابن اْلم 

علدى مدا يكتدب بدين والنسخة الخطية: هي مسودة لدم يبيضدها المصدنِّف، وكدان يزيدد  -4

الفينة واألخرى، حتى يكتب على الهوام  األربعة يف الصدفحة الواحددة، ويكتدب بدين األسدطر 

 أيضا.

وصف غالف المخطو : مكتوب يف أعلى غالف المخطدو  يف المتنصدف: )كتداب  -5

 صفات رب العالمين، لمحمد بن أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي، رحمه اهلل تعالى(.

 به الحاج محمد مراد الشطي(.وكتب تحته: )كت

 (.3739( وكتب تحته: )57وكتب أسفله من الناحية اليسرى: )مجاميع 

 وتحته ختم المكتبة الظاهرية العلمية بدمشق.

( لوحة، من بداية )باب الرزق(، إلى هناية )بداب ندزول 55يقع القدر الذي حققته يف ) -6

 /أ(.133/أ( إلى )79اهلل جل ثناؤه يوم القيامة(، أي: من بداية اللوحة )

 نوح الخط: نسخي مشرقي قليل اإلعجام، صعب القراءة. -7

سددم، وقددد تقددل يف بعددِ اللوحددات إلددى نصددف الحجددم، x 20 13قيدداس اللوحددة:  -8

 وبعضها أقل.

، ويوجدد 20إلدى  19سطرا تقريبدا يف الصدفحة الواحددة، وبعضدها 25عدد األسطر:  -9

 تفاوت بين اللوحات لكثرة اللحق واإلضافة.

 لل يف ترتيب بعِ اللوحات، ويف بعضها أشار المصنِّف إلى ترتيبها، وهي:يوجد خ -10

فكتب تحتها:  [ 74الزخرف: ] ﴾ ﴿/أ( هو قوله تعالى: 82آخر ما ورد يف ) -

﴿ ﴾( فالخلل يف الرتتيدب 83، وتتمة اآلية ورد يف .)أ(، 84/ب( إلدى )82وقدع يف )/ب/

 [.751فرتبتها انظر: ]

 [ وما بعده.904/ب(، فرتبتها. انظر ]98/أ( إلى )96يوجد عدم ترتيب من ) -
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 (.أ( على )ب/ب( كتب المصنف ما يشير به إلى تقديم )120ويف اللوحة ) -

 /أ(.121/ب( تقدمت على )121) -

ُر(، وهدو وهنا  باب يندرج تحته خ  واحد كتبه يف غيدر موضدعه، وك - تدب فوقده: )ُتدَؤخَّ

 [.1170/أ( فأخرهتا وكتبتها برقم ]116اللوحة )

 وبسبب اللحق واإلضافة: كتب المصنف أخبارا يف غير أبواهبا، وهي: -11

، رواه عبدد "الندزول يدوم عرفدة"/أ( احتوت على حديث واحد فقط عن 131اللوحة ) -

 [.1195  الباب برقم ]يف ذا. فأخرته وكتبته تحت مرويات ابن عمر اهلل بن عمر 

 ."باب القعود"[ متعلق بصفة القعود، كتبه المصنف قبل 811الخ  الذي برقم ] -

/أ( يف غيدر بابده المناسدب، وكتدب 129وحديث عن النزول يوم عرفة ورد يف اللوحة ) -

ُر(، فكتبتدده يف مكاندده المناسددب تحددت  بددرقم  "بدداب النددزول يددوم عرفددة"بالهددام  األيمددن: )ُيددَؤخَّ

[1203.] 

بداب الندزول يف شدهر رمضدان كدل "[ أخرجه المصنف يف 1216الحديث الذي برقم ] -

 . (1)"باب يف نزول اهلل إلى األرض"، بينما مكانه يف "ليلة

 .[1035]/ب( لوحة أو أكثر، أدى إلى برت يف النص. انظر 110يوجد سقط بعد ) -12

لكنهددا  /أ( فارغددة،113/ب( )112/أ( )86ب( ) –/أ 85/ب( )84كمددا أن اللوحددات )

 لم تؤدي إلى سقط، فهي صفحات بيضاء زائدة.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1170( انظر ]1(
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 الفصل الثاني: 
 

 أهل السنة واجلماعةخالف عن بعض فيها ُروي الصفات اليت 
 

 

 األول:  املبحث
 (1)النزول هلل تعاىلصفة ثبوت 

كمدا جداءت يف  بده الوجه الذي يليدق على  النزول هلل  نة والجماعة صفةَ السُّ  أهُل  ُت ب  ثْ يُ 

ن اهلل والسنة، من غير تحريف وال تعطيل وال تكييدف وال تمثيدل وال تأويدل، ويقولدون: إ الكتاب

  بجاللهينزل نزواًل يليق. 

َلفقال ابن رجب:  ة السَّ  .(2)وهذا قول أئمَّ

يث  َوَمدا ُيْشدب ُه َهدَذا م د» :قال الرتمذيو ْلدم  ف دي َهدَذا الَحدد  دد  م دْن َأْهدل  الع  َن َوَقْد َقاَل َغْيدُر َواح 

ْنَيا، َقداُلوا: َقد دَماء  الددُّ بِّ َتَباَرَ  َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلة  إ َلدى السَّ : َوُنُزول  الرَّ َفات  َواَيات  م َن الصِّ ْد َتْثُبدُت الرِّ

، َوُسفْ  َي َعْن َمال ك  ُم َواَل ُيَقاُل: َكْيَف َهَكَذا ُرو  َواَياُت ف ي َهَذا َوُيْؤَمُن ب َها َواَل ُيَتَوهَّ َياَن ْبن  ُعَيْينَدَة، الرِّ

وَها ب اَل َكْيف   رُّ
: َأم  ه  األََحاد يث   ْبن  الُمَباَر   َأنَُّهْم َقاُلوا ف ي َهذ 

 
ْلدم  "َوَعْبد  اهلل ، َوَهَكدَذا َقدْوُل َأْهدل  الع 

نَّة  َوالَجَماَعة    .(3)«م ْن َأْهل  السُّ

ْهر   َوَقاَل  : َكاَن َمْكُحوٌل َوالزُّ
ِّ

ي : اأْلَْوَزاع  وا»يُّ َيُقدواَلن  ه  اأْلََحاد يدَث َكَمدا َجداَءْت  َأم درُّ َواَل  ،َهدذ 

 . (4) «ُتنَاظ ُروا ف يَها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعدها.470د المصنف يف مواضع كثيرة، انظر صفحة )صفة النزول: وردت عن( 1)

 .(535/ 6فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب )( 2)

 .(42 - 41/ 3سنن الرتمذي )( 3)

( من 1801( وابن عبد ال  يف جامع بيان العلم وفضله )735أخرجه الاللكائي يف شرح أصول االعتقاد ) (4(

= 
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، »: رِّ البَ  د  بْ عَ  نُ ابْ  اَل قَ  يِّ ، َوُسدْفَياَن ْبدن  َسدع يد  الثَّدْور 
ِّ

دي ، َواأْلَْوَزاع  ينَا َعْن َمال ك  ْبدن  َأَندس  َوَقْد ُروِّ

وَهدا َكَمدا َوُسْفَياَن ْبن  ُعَيْينََة، وَ  رُّ
دَفات  َأنَُّهدْم ُكلَُّهدْم َقداُلوا: َأم  د  ف دي اأْلََحاد يدث  ف دي الصِّ َمْعَمر  ْبن  َراش 

 ، يث  ل  َوَحدد  يث  التَّنَدزُّ َوَأنَّدُه »، « َخَلدَق آَدَم َعَلدى ُصدوَرت ه   إ نَّ اهلَل »َجاَءْت. َقاَل َأُبو ُعَمَر َنْحَو َحدد 

ُل َقَدَمُه ف ي َجَهنَّ  ، َوَأنَّ ُقُلدوَب َبن دي آَدَم َبدْيَن ُأْصدُبَعْين  م دْن « مَ ُيْدخ  َمَوات  َعَلى ُأْصدُبع  ، َوَأنَُّه َيَضُع السَّ

ه  اأْلََحاد ي ُبَها َكْيَف َيَشاُء، َوإ نَّ َربَُّكْم َلْيَس ب َأْعَوَر، َوَما َكاَن م ْثَل َهذ  ْحَمن  ُيَقلِّ  . (1) «ث  َأَصاب ع  الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب  ْبُن َنْجَدَة، ثنا ُزَهْير   ْبن   َأْحَمدَ طريق  =  ، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ

ِّ
ي يَُّة، َعن  اأْلَْوَزاع 

 وإسناده صحيح. ، به،َبق 

 (.3/305االعتصام، الشاطبي )(. 2180جامع بيان العلم وفضله ) (1(
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 : أنَّ املقصود بنزول اهلل تعاىل نزول أمره ورمحته.السلف وُنسب إىل بعض

 .(3) والقاضي عياض ،(2)، واألوزاعي(1)قول عن اإلمام مالك، واإلمام أحمدالروي هذا 

َي » :قال ابن عبد ال  وقد قال قوم من أهل األثر أيضًا: إنَّه يندزل أمدره، وتندزل رحمتده. َوُرو 

 .(4)ذلك عن حبيب كاتب ملك وغيره

: أنده سدنل عدن هدذا الخد  فقدال -رحمده اهلل-روي لندا عدن األوزاعدي  :(5) ورَ وقال ابدن ُفد

 .(6)"وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه عز ذكره. "يفعل ما يشاء"

 أدلة القول األول: 

  ــَرَة  َعــنأ َأببــي ْهَريأ
ب
ْل َرَبنَــا »َقــاأَل:  : َأن  َرْســوَل اهلل ْكــل  َليأَلــةل إبَلــى  -َوَتَعــاَلى َتَبــاَرَك  -َينأــزب

رْ  يألب اآلخب يَن َيبأَقى ْثْلْ  الل 
َيا حب َماءب الَدنأ ْعونب  الس  طبَيـْه؟ َيْقوْل: َمنأ َيدأ ي َفْأعأ

ـَأْلنب يَب َلْه؟ َمنأ َيسأ َتجب ي َفَأسأ

َر َلْه؟ فب ْرنبي َفَأغأ فب َتغأ َمنأ َيسأ
(7). 

 وجه الداللة من احلديث:

 : ، َوُسدْفَياَن ْبدن  َقاَل اْبُن َعْبد  الَبرِّ يِّ ، َوُسْفَياَن ْبدن  َسدع يد  الثَّدْور 
ِّ

ي ، َواأْلَْوَزاع  ينَا َعْن َمال ك  ْبن  َأَنس   ُروِّ

َفات  َأنَُّهْم ُكلَُّهْم َقاُلوا د  ف ي اأْلََحاد يث  ف ي الصِّ وَها َكَما َجاَءْت »: ُعَيْينََة، َوَمْعَمر  ْبن  َراش  رُّ
 .(8) «َأم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مختصددر الصددواعق 404/ 16(، مجمددوح الفتدداوى ، البددن تيميددة )7/143( التمهيددد البددن عبددد الدد  )1)

 (.474القيم )ص  المرسلة البن

شيخ اإلسالم، وعالم أهدل الشدام، عبدد الدرحمن بدن عمدرو بدن يحمدد، أبدو عمدرو، كدان مولدده يف حيداة  (2)

 (.7/107هد . سير أعالم النبالء )157، تويف سنة  الصحابة

لقاضدددي عيددداض ل (، إكمدددال المعلدددم بفوائدددد مسدددلم205( مشددكل الحدددديث وبيانددده، البدددن فدددور  )ص 3)

(3/109.) 

 (.7/143تمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، البن عبد ال  )( ال4)

(5)  
ّ

ُد بُن الَحَسن  بن  ُفوَرَ  األَْصَبَهان ي  . َكاَن َأْشَعرّيًا، َرْأسًا ف ي َفنِّ الَكالَم، َأَخَذ َعن َأب ي الَحَسن  اُمَحمَّ
ّ

ل ي لَبداه 

ّي، تويف سنة ) ب  األَْشَعر    (.17/216هد(. سير أعالم النبالء )406َصاح 

 .(205مشكل الحديث وبيانه، البن فور  )ص ( 6)

 (.1145) (2/53( أخرجه  البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل )7)

 .(172العرش للذهبي ) (38م، البن قدامة )ص تحريم النظر يف كتب الكال( 1802جامع بيان العلم ) (8)
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ة تر  القول يف تأويلهو نَّة وفقهاء األمَّ  .مذهب أهل السُّ

 أدلة القول الثاني:  

 بوية، وسنعرض أدلتهم مع مناقشتها،،،بالقرآن الكريم والسنة الن ُذك َرْت لهم استدالالت

 أوالً: من القرآن الكريم:
 ﴾             ﴿قددددال تعددددالى: 

]النحــل:  ﴾         ﴿، وقددال تعددالى:  [158]األنعــام: 

 . [22]الفجر:  ﴾     ﴿، وقال تعالى:  [33

 وجه الدالة من اآلية:

ددر مجدديء الددرب  قددال: َأْمددُرُه  ﴾ ﴿قولدده تعددالى:  يف روي عددن اإلمددام أحمددد أندده فسَّ

  (1)َوُقْدَرُتهُ 
ُّ

  . كما قال النَّبي
 
ْعُت َرُسدوَل اهلل  َقداَل: َسدم 

ِّ
ل ي َيُقدوُل:  من حدديث َأبدي ُأَماَمدَة اْلَبداه 

ــَحاببهب » َصأ
ا ألب يع 

َياَمــةب َشــفب َم الأقب ي َيــوأ
ــْه َيــأأتب ــَرْءوا الأْقــرأ َن، َفهبن  ــَراَويأنب الأَبَقــَرَة َوْســوَرَة  لب اقأ هأ ــَرْءوا الز  ، اقأ

، أَ  ْهَمـا َغَياَيَتـانب ، َأوأ َكَأن  ْهَما َغَماَمَتانب  َكَأن 
َياَمةب َم الأقب َيانب َيوأ

ْهَما َتأأتب َراَن، َفهبن  مأ
يأـرل عب َْ ـنأ 

َقـانب مب رأ
ْهَمـا فب وأ َكَأن 

، وَ  ـَرةر َكَهـا َحسأ ـَبَها َبَرَكـةر، َوَترأ ، َفـهبن  َأخأ
ـَرْءوا ْسـوَرَة الأَبَقـَرةب َما، اقأ ـَحاببهب انب َعنأ َأصأ ، ْتَحاج  َا َصَواف 

َتطبيْعَها الأَبَطَلةْ   .(2)«َتسأ

ر اإلمام أحمد أيضا: مجيء البقرة وآل عمران بمجيء   .(3)ثواهبماوقد فسَّ

لوا نزول الرب أصحاب هذا القول )اإن  بنزول أمره ورحمتده، وقدالوا إن  لقول الثاين( أوَّ

 ل كالمجيء. صفة المجيء روي عن أحمد تأويلها، فالنزول كذلك يؤَّ 

 مناقشة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(16/404مجموح الفتاوى، البن تيمية ) (1)

/ 1( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة )2)

553) (804.) 

 .(16/404مجموح الفتاوى، البن تيمية ) (3)
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عن هذا االستدالل: بأنَّ أصحاب اإلمام أحمد اْخَتَلُفدوا ف يَمدا شيخ اإلسالم ابن تيمية أجاب 

:ُنق    َل َعْن َأْحَمَد على َثاَلَثة  َأْقَوال 

عدن اإلمدام أحمدد يف منداظرة لده مدع الجهميدة يدوم  (1)أن هذا القول نقله َحنَْبدٌل القول األول: 

 
 
يَن َذَكدُروا َعنْدُه اْلُمنَداَظَرَة م ْثدَل َصدال ح  َوَعْبدد  اهلل دذ  ، اْنَفَرَد ب ه  ُدوَن الَّ  (2)المحنة، وَهَذا َغَلٌط م ْن َحنَْبل 

يِّ 
وذ  ل   (3)َواْلَمرُّ َواَيات  ُيَغلُِّطُه ف يَهدا َطائ َفدٌة َكداْلَخالَّ ُد ب ر  ْم. َفإ نَُّهْم َلْم َيْذُكُروا َهَذا، َوَحنَْبٌل َينَْفر  ه   َوَغْير 

ب ه   .  (5). َقاَل َأُبو إْسَحاَق اْبُن َشاْقاَل  (4)َوَصاح   : َهَذا َغَلٌط م ْن َحنَْبل  اَل َشكَّ ف يه 

يددد  اْلُمَخال َفددة  القدديموقدال ابددن  َد ب ده  َعنْددُه، َوُهددَو َكث يدُر اْلَمَفار  ، َفدإ نَّ َحنْددَباًل َتَفددرَّ : إ نََّهدا َغَلددٌط َعَلْيدده 

ةٌ  َواَيٌة َشاذَّ يُق َأنََّها ر  َد ب َما َخاَلَف اْلَمْشُهوَر َعنُْه، َوالتَّْحق  ة  ُمخَ  ل ْلَمْشُهور  م ْن َمْذَهب ه  َوإ َذا َتَفرَّ ال َفٌة ل َجدادَّ

؟ ه  اْلَمْسَأَلة  ، َفَكْيَف ف ي َهذ  ، َهَذا إ َذا َكاَن َذل َك م ْن َمَسائ ل  اْلُفُروح   .(6)َمْذَهب ه 

: رأيت بعِ أصحابنا حكى عن أبي عبدد اهلل يف اإلتيدان  (7)قال ابن حامد»وقال ابن رجب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َحنَْبُل بُن إ ْسَحاَق بن  1(
ُّ

ْيَبان ي ْيُذُه ستأيت ترجمته ]َحنَْبل  الشَّ َمام  َأْحَمَد، َوت ْلم   [.827، اْبُن َعمِّ اإل 

 ( ابني اإلمام أحمد بن حنبل.2(

)3 ، ْسالَم  ُي َشْيُخ اإل  ْيُه، الُمَحدِّ َماُم، الُقْدَوُة، الَفق  يُّ ( اإل 
ْوذ  داج  الَمدرُّ دد  بدن  الَحجَّ ْيدُل َأُبو َبْكر  َأْحَمدُد بدُن ُمَحمَّ ، َنز 

، َشد   نَّة  ، َوَكاَن إ َمامًا ف ي السُّ َمام  َأْحَمَد، اَلَزَمُه، َوَكاَن َأَجلَّ َأْصَحاب ه  ُب اإل  ، َلُه َجالََلٌة َبْغَداَد، َوَصاح  َباح  ْيَد ااَلتِّ

ْيَبٌة ب َبْغَداَد، تويف سنة )  (.13/173هد(. سير أعالم النبالء )275َعج 

ْيز  بدُن َجْعَفدر  بدن  4( ، َأُبو َبْكر  َعْبُد الَعز  َماُم، الَعالََّمُة، َشْيُخ الحنَابَلة  ْيُخ، اإل  ، الشَّ َأْحَمدَد بدن  يدْزَداَد  ( ُغالَُم الَخالَّل 

يُّ ا
قْ  لَبْغَداد  ، َلُه الَباُح األَطوُل ف ي الف  ْلم  ، م ْن بحور  الع  ْأن  ، َكاَن َكب يَر الشَّ ْيُذ َأب ي َبْكر  الَخالَّل  ْيُه، ت ْلم  ، َوُهَو الَفق  ه 

صاحب "(: 2/116(. وقال يف الع  )16/143هد(. سير أعالم النبالء )363تويف سنة ) ث َقٌة ف يَما ينُقُلُه،

ل  ."الَخالَّ

يُّ الَبزَّ 5(
ْيُم بُن َأْحَمَد بن  ُعَمَر بن  َحْمَداَن بن  َشاقالَ الَبْغَداد  ، َأُبو إ ْسَحاَق إ ْبَراه  ، َكاَن َرْأسًا ف ي ازُ ( َشْيُخ الَحنَابَلة 

ٌة، ماَت َسنََة ) مَّ
َج ب ه  َأئ  ، َوتخرَّ َه ب َأب ي َبْكر  ُغالَم  الَخالَّل  ، َوتفقَّ هد(. سير أعالم النبالء 369األُصول  َوالُفروح 

(16/292.) 

 .(474مختصر الصواعق المرسلة )ص ( 6)

اق7( ، الدَورَّ يُّ
 بدن  َمدْرَواَن الَبْغدَداد 

ِّ
 الَحَسُن بُن َحام د بدن َعل دي

 
، َوُهدَو َأْكَبدُر ( َشْيُخ الَحنَاب َلة َوُمفتيُهم، َأُبو َعْبد  اهلل

= 
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 .(1)«ْهم  م ْن َقْائ ل ه ، وخطأ يف إضافته إليهأنَّه قال: تأيت ُقْدَرُتُه. قال: وهذا على َحدِّ الوَ 

ْل الث انبي:  إنه قالها يف المناظرة لهم يوم المحنة إلزاًما لهم على قدولهم، فالجهميدة تدؤول الأَقوأ

الجهميدة: ، قدال  [158]األنعام:  ژپ  پ  پ  ژ  :صفة المجيء واإلتيان بمجيء أمره، قال تعالى

قال الجهميدة: أي وجداء أمدر ربدك.    [22]الفجر:  ژى  ائ  ژ أي يأيت أمر ربك. وقال تعالى: 

قالت الجهمية: ألن المجديء ال يكدون إالَّ لمخلدوق، ودل الحدديث علدى أن البقدرة وآل عمدران 

 تجينان يوم القيامة، فالقرآن مخلوق.

لهم، قال لهم: أندتم تتمسدكون بتأويدل يف شدأنكم كلده، إذا كندتم تقولدون: فألزمهم أحمد بقو

يأيت أمر ربك. جاء أمر ربك. فقولوا بأن مجيء البقرة وآل عمران هدو مجديء ثواهبمدا، ال مجديء 

 القرآن ذاته.

ْل الث البْ :  َواَيًة َعْن َأْحَمد، َوَقْد َيْخَتل دُف َكداَل الأَقوأ دة  ف دي َمَسدائ َل م ْثدل  َأنَُّهْم َجَعُلوا َهَذا ر  مَّ
ُم اأْلَئ 

يل   دُّ التَّْأو  يَح اْلَمْشُهوَر َعنُْه ر  ح  نَّ الصَّ
ه ، َلك   . .(2)َهذ 

لكن ال يثبت هذا التأويل عن أحمد، وعلى التسليم: هو من بداب إلدزام الخصدم بقولده. فدال 

 يصح أن يجعل التأويل قوال ثانيا ألحمد.

بصدديغة التضددعيف ممددا يدددل علددى ضددعفه، وعلددى فددرض  روي أمــا مــا ْذكــر عــن األوزاعــي:

، وهو مثدل قدول صحته، فهو كالم عام، يدل على أنه اهلل يفعل ما يشاء، والنزول من أفعال اهلل 

ُل م دْن َسدَماء  إ َلدى َسدَماء  إسحاق ابن راهويه حين قال الجهمي له: ) (، فقدال ابدن َكَفدْرُت ب دَرب  َينْدز 

فكالم األوزاعي ليس فيده تأويدل، وقدد قدال األوزاعدي:  .  (3)(َيْفَعُل َما َيَشاءُ آَمنُْت ب َرب  ): راهويه

نَُّة م د -َتَعاَلى-نَّ اهلَل : إ  َنُقوُل  –َوالتَّاب ُعوَن ُمَتَواف ُروَن  -ُكنَّا " ، َوُنؤم ُن ب َما َورَدْت ب ه  السُّ ه  ْن َفْوَق َعْرش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.17/203عالم النبالء )أهد(. سير 403الخالَّل، تويف سنة ) َتالَمَذة  َأب ي َبْكر  ُغالَم =

 .(534/ 6فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب )( 1)

 .( بتصرف16/404( )8/408مجموح الفتاوى، البن تيمية ) (2)

 [.1069(. وسيأيت بتمامه ]951( األسماء والصفات للبيهقي )3(
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دَفات  َوَأَحاد   َلف  إ مَراُر آَيدات  الصِّ ْلم  م َن الطََّوائ ف  َأنَّ َمْذَهَب السَّ نَْد َأْهل  الع  ، َوَمْعُلوٌم ع  َفات ه  يث َهدا ص 

َفات  َفرْ  ، َفإ نَّ الَكالََم ف ي الصِّ ، َواَل َتْشب يه  َواَل َتْكي يف  يف  يل  َواَل َتحر  ٌح َعَلدى َكَما َجاءْت م ْن َغْير  َتْأو 

َسة   ات  الُمَقدَّ  .(1)"الَكالَم  ف ي الذَّ

وَن أحاديدث الصدفات كمدا جداءت، أي:  درُّ م دْن وصح عن األوزاعي وجماعة: أهنم كدانوا ُيم 

يل    . (2)، وقد مضى َغْير  َتْأو 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/402سير أعالم النبالء ) (1)

 (.38نظر صفحة )ا (2(
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 ثانيا: من السنة النبوية: 
   الدليل األول: َعنأ َأببي ْهَريأَرةَ  -

ب
ْل َرَبنَا »اَل: قَ  َأن  َرْسوَل اهلل ْكـل   -َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى  -َينأزب

يَب َلـْه؟ َمـنأ  َتجب ي َفَأسأ
ْعونب ْر َيْقوْل: َمنأ َيدأ

يألب اآلخب يَن َيبأَقى ْثْلْ  الل 
َيا حب َماءب الَدنأ  إبَلى الس 

ـَأْلنبي  َليأَلةل َيسأ

َر َلْه؟ فب ْرنبي َفَأغأ فب َتغأ َيْه؟ َمنأ َيسأ
طب َفْأعأ

(1). 

 داللة من احلديث:وجه ال

 .(2)المراد بالنزول هنا: نزول أمره ورحمته، وليس نزوله سبحانه وتعالى

 : » قددال ابددن عبددد الدد 
ُّ

 اْلَجَبل ددي
 

ددُد ْبددُن َعل ددي يَن  - َوَقددْد َرَوى ُمَحمَّ َوَكدداَن م ددْن ث َقددات  اْلُمْسددل م 

ْص  :َقاَل  - ب اْلَقْيَرَوان   َثنَا َجام ُع ْبُن َسَواَدَة ب م  ٌف  :َر َقاَل َحدَّ َثنَا ُمَطرِّ : َأنَّدُه ُسدن َل َعْن َمال ك  ْبن  َأَنس   ،َحدَّ

يث   ْنَيا»َعن  اْلَحد  ُل ف ي اللَّْيل  إ َلى َسَماء  الدُّ ُل َأْمُرهُ "َفَقاَل َمال ٌك: « إ نَّ اهلَل َينْز   .(3)«"َيَتنَزَّ

 مناقشة: -

ليل من أوجه:نو  ق  هذا الدَّ

 َفد: أن هذا النقل ال يصدح عدن مالدك مدن أي وجده، األول
ُّ

بدن  جدامعو،  (4)مجهدول: الَجَبل ي

.  (6)، أما حبيب: قال عنه ابن حجر: مرتو ، كذبه أبدو داود وجماعدة (5): ضعفه الدارقطنيسوادة

 . (7)وستأيت هذه المسألة بمزيد تفصيل

 ثبدات الصدفات عمومدا بدال تأويدل، وإثبدات صدفة الندزول.إ أنده روي عدن مالدك  الثاين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(42يف صفحة ) ( تقدم تخريجه1)

 (.404/ 16(، مجموح الفتاوى البن تيمية )7/143التمهيد البن عبد ال  ) (2)

 (.7/143التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد ) (3)

 (.475( مختصر الصواعق المرسلة )ص402 - 5/401( مجموح الفتوى )4(

 (.2/415( لسان الميزان )5(

 (.1087( التقريب )6(

 [.1080( انظر ]7(
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َؤاسددي (1)أخددرج ابددن أبددي َزَمن ددين ــنأ  أندده قددال: (2)مددن طريددق زهيددر بددن َعبَّدداد الرُّ
ــْت مب َركأ ْكــَل َمــنأ َأدأ

َيــا ل  َياَن َوْفَ ــيألب بأــنب عب َل َوْســفأ : َمالبــ وَن: َالنَــْزوْل َكــاْنوا َيْقوْلــ َوَوكبيــ ل  َوابأــنب َالأْمَبــاَركب  ...َالأَمَشــايب:ب

 .(3)َحق  

يدد  إ الَّ ب َمدا القيموقال ابن  يَث َكَمدا َوَرَد ب داَل َكْيدف  َواَل َتْحد  ِ  اْلَحدد  : )َوَقاَل َمال ٌك: َول َهَذا َأْم

  [74]النحـل:   ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ َجاَءْت ب ده  اآْلَثداُر، َوب َمدا َجداَء ب ده  اْلك َتداُب، َقداَل اهلُل َتَعداَلى: 

) ء 
ْ

، َأَحاَ  ب ُكلِّ َشي ه  َوَعَظَمت ه  ْلم  ُل َكْيَف َشاَء ب ُقْدَرت ه  َوع   . (4)َينْز 

وَها َكَما َجاَءْت ومضى أن مالكًا قال  رُّ
: َأم  َفات   . (5) ف ي اأْلََحاد يث  ف ي الصِّ

ْمدَرُه ورحمتده ال يدزاالن يندزالن أبدًدا يف أن الدتأويل بندزول أمدره: لديس بشديء؛ ألنَّ أَ  الثال :

دذي إذا أراد أمدًرا قدال لده كدن فيكدون يف أيِّ وقدت شداء،  اللَّيل والنَّهدار، وتعدالى الملدك الجبَّدار الَّ

 .(6)ويختص برحمته من يشاء متى شاء، ال إله إالَّ هو الكبير المتعال

ــَرَة  -  قــال: َقــا الــدليل الثــاين: أخــر  مســلم عــن أبــي ْهَريأ
ب
ْل اهللْ فبــي : »َل َرْســوْل اهلل َينأــزب

يَب َلـْه، أَ  ـَتجب ي َفَأسأ
ْعونب رب، َفَيْقـوْل: َمـنأ َيـدأ

خب يألب اآلأ  الل 
، َأوأ لبْثْل ب يألب َشطأرب الل 

َيا لب َماءب الَدنأ ـَأْلنبي الس  وأ َيسأ

، َوَا َظْلومل  يمل ربْ  َغيأَر َعدب َيْه، ْثم  َيْقوْل: َمنأ ْيقأ
طب  «.َفْأعأ

دب َح  ، َعـنأ َسـعأ
ي ْسَليأَماْن بأـْن ببـاَللل

َبَرنب ، َقاَل: َأخأ بل َثنَا ابأْن َوهأ َي، َحد 
َيألب  األأ

َثنَا َهاْروْن بأْن َسعبيدل  د 

ـهب  ، َوَزاَد: ْثـم  َيبأْسـْ  َيَديأ
نَادب سأ

ب  ببَهَبا اإلأ
ـهب »: َيْقـوْل  -َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى- بأنب َسعبيدل َبـاَرَك تَ -ْثـم  َيبأْسـْ  َيَديأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُّ  (1) د  الُمرِّ ْيَسى بن ُمَحمَّ  بن  ع 
 
ُد بُن َعْبد  اهلل ي، المعدروف اْبدُن َأب دي َزَمن دْيَن، اْسدتبحر ُمَحمَّ لبير  ، اإل 

ُّ
ي ، األَْنَدُلس 

ل  َسددنَة  )م ددَن ا قددائ ق، ُول ددَد ف ددي َأوَّ ْهددد َوالرَّ ْلددم، َوَصددنََّف ف ددي الزُّ ، 324لع  ددر   ف ددي َرب ْيددع  اآلخ 
َ

هددد(، َوُتددُوفِّي

 .(17/189) سير أعالم النبالء. هد(399َسنَة)

( وثقه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني: مجهول. وأشار الذهبي قبل اسمه بد ]صح[، أي: أن العمل على 2(

 (.2/83يقه. ميزان االعتدال )توث

 (.113( أصول السنة البن أبي زمنين )ص3(

 (.468( مختصر الصواعق المرسلة )ص4(

 (.38انظر صفحة ) (5(

 (.7/143التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، البن عبد ال  )  (6)
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، َوَا َظْلومل »َيْقوْل:  -َوَتَعاَلى ربْ  َغيأَر َعْدومل  .(1)«َمنأ ْيقأ

 وجه الداللة من احلديث: -

ُط َيَدْيده  »قوله:  ، واسدتعارة بكثدرة عطائده، وإجابتده، وإسدبا« ثمَّ َيْبس  غ عبدارة عدن َنْشدر  َرْحَمت ده 

نعمته، وال يعرتض على هذا بأنَّ أمره وهنيه وأفعاله يف كلِّ حين ال يختصُّ بوقت دون وقت؛ فقدد 

يكون المراد باألمر هنا ىف هذه القضيَّة يختصُّ لقائم اللَّيل، كما يختصُّ رمضان ويوم عرفة وليلدة 

اياه، ال تكدون القدر وليلة نصف شعبان وغيرها من األوقات بأوامر من أوامره، وقضدايا مدن قضد

ىف سائر األوقات، كما جاء ىف كتاب اهلل، وحديث نبيِّه 
 (2). 

 مناقشة:

 نوق  هذا االستدالل من وجهين:

حمدة األول ؟ فلو قلندا الرَّ حمة واألمر صفة قائمة بذات اهلل تعالى أم مخلوق مستقلٌّ : هل الرَّ

ات، ولدو قلدتم مخلدوق منفصدل، واألمر صفة قائمة بذات اهلل تعالى، فيلزم من نزولهدا ندزول الدذَّ 

دذي يندزل ويدأيت لفصدل القضداء مخلوًقدا محددًثا، ال ربَّ العدالمين، وهدذا معلدوم الدبطالن  كان الَّ

نيا، وال يدأيت  دحُّ معده أن يقدال: ال يندزل إلدى سدماء الددُّ قطعًا، وهو تكذيب صريح للخ ؛ فإنَّه َيص 

بطل القول بنزول أمدره، وصدحَّ القدول بندزول  لفصل القضاء، وإنَّما الذي ينزل ويأيت غيره، وهبذا

 ذاته.

: أنَّ نزول رحمته وأمدره ال يخدتصُّ بالثُّلدث األخيدر، وال بوقدت دون وقدت يندزل أمدره الثاين

 َطْرَفَة َعْين  
ِّ

فلي  .(3)ورحمته، فال تنقطع رحمته وال أمره عن العالم العلويِّ والسُّ

 :الصواب من ذلكو

من غيدر تشدبيه، وال تمثيدل، وال تكييدف، وال تعطيدل؛   بجاللهليق ينزل نزواًل ي أنَّ اهلل 

 لما يأيت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء والذكر يف آخر الليل، واإلجابدة باب الرتغيب يف الدعاأخرجه مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، ( 1)

 (.171)-(758) فيه

 (.3/110إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض )( 2)

 (.474مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص( 3)
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ة. -1  القول بإثبات النُّزول هلل تعالى هو قول َسَلف  هذه األمَّ

 القول بنزول أمره تمَّ مناقشته بما ُيْضع ُف االستدالل به. -2

حابة  ،أنَّ جميع هذه التَّأويالت مبتدعة -3 شيًنا منهدا، وال أحدد مدن  لم َيُقْل أحد من الصَّ

دنَّة والحدديث: أحمدد بدن  دة السُّ التَّابعين لهم بإحسدان؛ وهدي خدالف المعدروف المتدواتر عدن أئمَّ

نَّة، ولكنَّ بعِ الخائضدين بالتَّدأويالت الفاسددة يتشدبَّث بألفداظ ُتنَْقدُل  ة السُّ حنبل، وغيره من أئمَّ

فة ا غلًطا، أو محرَّ ة، وتكون إمَّ  .(1)عن بعِ األئمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/409مجموح الفتاوى، البن تيمية ) (1)
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 لو العر  منه مسألة القول خبالثاني:  املبحث
 (1)إذا نزل  

 يف المسألة ثالثة أقوال: الحديثألهل 

 .القول األول: ينزل ويخلو منه العرش

 .القول الثاين: ينزل وال يخلو منه العرش

 .ال يخلوأو  نقول يخلوالقول الثالث: نثبت نزواًل، وال 

 : (2)رشالقول األول: ينزل وخيلو منه الع
 . (3)أهل الحديث( إال عن طائفة قليلة من هذا القول لم يبلغناقال ابن تيمية: )

 بدن منددهاهدذا القدول، همدا: أبدو القاسدم  اوقفُت على عال َمْين  من أهل الحديث نسب إليهم

 ،،، (5) ، وابن حامد الحنبلي(4)

ن َمد ن أهل الحديثوم  )ل: بن منده: فنسب شيخ اإلسالم هذا القول إليه وقااأما أبو القاسم 

يقول: بل يخلو منه العرش، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبدي عبدد اهلل بدن محمدد بدن مندده 

كدل  الدرد علدى مدن زعدم أن اهلل يف"مصنًفا يف اإلنكار علدى مدن قدال: ال يخلدو منده العدرش، وسدماه: 

 .(6)("على غير النزول مكان، وعلى من زعم أن اهلل ليس له مكان، وعلى من تأول النزول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1048وردت مسألة خلو العرش عند المصنف برقم ] (1(

 (.289انظر: صفة النزول اإللهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبد القادر الغامدي )صو

(، مجموح الفتاوى، البدن 65(، شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 1/224الذهبي ) تأليف ( العرش،2)

 .(469(، مختصر الصواعق المرسلة )ص 414/ 5تيمية )

 ف.( بتصر66( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 3(

م   َأُبو (4) ْحَمن   َعْبدُ  الَقاس  د   ْبنُ  الرَّ دد   بدن   إ ْسدَحاَق  بدن   ُمَحمَّ يُّ  َمنْدَده بدن   َيْحَيدى بدن   ُمَحمَّ
  الَعْبدد 

ُّ
 قدال ،األَْصدَبَهان ي

َعهُ  عَباَرات   َأطلق: الذهبي ده   ف دي َوُهدوَ  ب َهدا، َبْعُضُهمْ  َبدَّ ؛ َحاط دُب  َتَوال يف  ي َلْيدل  يَن، سدتأيت  الَغدثَّ  َيدْرو  دم  َوالسَّ

 [.750ترجمته ]

، مضت ترجمته يف ص )5( يُّ
 بن  َمْرَواَن الَبْغَداد 

ِّ
 الَحَسُن بُن َحام د بن َعل ي

 
 (.44( َأُبو َعْبد  اهلل

 (.43( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 6(
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َر َهدَذا اأْلَْصدُل ف دي ُندُزول  َذات ده  وأما ابن حامد: نقل عنه شيخ اإلسالم أنه قال: ) َفإ َذا َتَقدرَّ

دَفة  َواَل َحدد   ي ُهدَو ف يده  ، م ْن َغْيدر  ص  دذ  إالَّ َأنَّ َطائ َفدًة م دْن  ،َفإ نَّدا َنُقدوُل: إنَّدُه ب اْنت َقدال  م دْن َمَكان ده  الَّ

ُل م ْن َغْير  اْنت َقال  م ْن َمَكان ه  َكْيَف َشاءَ َأْص  يُح َما َذَكْرَنا اَل َغْيَرهُ  .َحاب نَا َقاَلْت: َينْز  ح   . (1)(َوالصَّ

ا َقْوُل اْبن  َحام د   َفُهَو ُمَواف ٌق َقْوَل َمْن َيُقدوُل َيْخُلدو  ،"إ نَُّه ُنُزوُل اْنت َقال  " :قال ابن القيم: )َأمَّ

 . (2)(َعْرُش م نُْه الْ 

 أدلة أصحاب هذا القول:  

أنده يرتفدع عندد  أن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهذا على ظاهر األحاديث التي فيهدا -1

 . (3) الفجر بعد نزوله يف الثلث اآلخر 

، لم ينقدل عدن أحدد مدنهم: )ال يخلدو أن حديث النزول قد رواه جماعة من الصحابة  -2

 . (4)منه العرش(

 مناقشة:

كندزول  ا ذكروه يف دليلهم األول: هو حقيقة نزول أجسادهم، وليس حقيقة نزول الرب م

 المخلوق.

كما أنه ليس كحقيقة نزول بعدِ المخلوقدات، فدالروح مدثال تصدعد وقدت الندوم، وهدي ال 

 تزال يف البدن ال تفارقه إال عند الموت.

 وتكون مقيدة بحسب إضافتها واأللفاظ يف اللغة ذات القدر المشرت  ال يلزم منها التماثل،

القائلون بذلك لدم يقولدوا: إن هدذا اللفد  يف وأما ما ذكروه يف دليلهم الثاين: قال ابن تيمية: )

الحددديث، ولدديس يف الحددديث أيًضددا أندده ال يخلددو مندده العددرش أو يخلددو مندده العددرش، كمددا يدعيدده 

 . (5)(نفاة لهالمدعون لذلك، فليس يف الحديث ال لف  المثبتين لذلك، وال لف  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.165 - 6/164( مجموح الفتاوى البن تيمية )1(

 (.470( مختصر الصواعق المرسلة )ص2(

 [.1114وحديث االرتفاح سيأيت ] (.60( المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين )ص3(

 (.45( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 4(

 (.45ث النزول، البن تيمية )ص ( شرح حدي5(
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 فال يصلح هذا دليال لهم.

 :القول الثاني: ينزل وال خيلو منه العرش
اد بن زيدد،  وهو قول جمهور أهل الحديث، منهم: اإلمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحمَّ

 ،
ِّ

ارمي  .(1)وغيرهم، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: هو الصواب وعثمان ابن سعيد الدَّ

يِّ سأل ب ْشُر ْبُن السَّ  اَد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جداء:  (2)ر  يندزل ربُّندا »حمَّ

نيا اد بن زيد، ثمَّ قال: هو يف مكانه َيْقدُرُب « إلى سماء الدُّ ل من مكان إلى مكان؟ فسكت حمَّ يتحوَّ

ه  َكْيَف شاء  .(3)م ْن َخْلق 

تدي ، ف(4)على عبد اهلل بدن طداهر دخلُت »قال إسحاق بن راهويه:  قدال: مدا هدذه األحاديدث الَّ

نيا. ماء الدُّ  َتْرُووَنَها؟ قلت: أي شيء َأْصَلَح اهلل األمير؟ قال: تروون أنَّ اهلل ينزل إلى السَّ

ُل َوَيَدُح َعْرَشُه؟ قال: فقلت: يقددر  قلت: نعم، رواه الثِّقات الَّذين يروون األحكام. قال: َأَينْز 

 . (5)قال: نعم أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟

ه  مع كونه  ه  كيف شاء، فأثبت ُقْرَبُه إلى َخْلق  ْاُد ْبُن َزْيد  َيُقْوُل: هو يف مكانه َيْقُرُب م ْن َخْلق  َفَحمَّ

 األمدر بخراسدان كدان يعدرف أنَّ اهلل فدوق 
َ

فوق عرشه، وعبد اهلل بن طاهر وهو من خيدار َمدْن َول دي

ه اإلمددام العددرش، وأشددكل عليدده أنَّدده ينددزل؛ ل َتَوهُّ  دده  أنَّ ذلددك يقتضددي أن يخلددو مندده العددرش، فددأقرَّ م 

ُر أن يندزل م دْن غيدر أن يخلدو منده العدرش؟ فقدال لده  إسحاق على أنَّه فوق العرش، وقال لده: َيْقدد 

األمير: نعم، فقال له إسحاق: لم تتكلَّم يف هدذا؟ يقدول: فدإذا كدان قدادًرا علدى ذلدك لدم يلدزم مدن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمددوح  . وانظددر:(66(، شددرح حددديث النددزول، البددن تيميددة )ص 1/224الددذهبي )تددأليف ( العددرش، 1)

 .(469(، مختصر الصواعق المرسلة )ص 414/ 5الفتاوى، البن تيمية )

ثقة متقنا طعن فيه بدرأي جهدم ثدم  كان واعظًا ،ل إلى مكةتحو ،بصري ،أبو عمرو األفوه ،بشر بن السري (2)

 (.687( التقريب )358 /2) الجرح والتعديلهد(. 196، تويف سنة )اعتذر

 (.229/ 1(، العرش، الذهبي )40( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 3)

ر بن  الُحَسْين  بن  ُمْصَعب   (4)  بُن َطاه 
 
 [.1068سيأيت ]، األَم ْيُر الَعاد ُل، َحاك ُم ُخَراَساَن، َعْبُد اهلل

 (.230/ 1( العرش، الذهبي )5)
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 .(1)فال يجوز أن يعرتض على النُّزول بأنَّه َيْلَزُم م نُْه ُخُلوُّ العرش نزوله ُخُلوُّ العرش منه،

 
ُّ

ي د الَبْرَدع    قال أحمد بن محمَّ
ُّ

د  بدن مسدرهد(2)التَّميمي ْا أشكل على ُمَسددَّ دنَّة،  (3): َلمَّ َأْمدُر السُّ

فِ، واالعتزال، واإلرجاء، َوَخْلدق  القدرآن، كتدب إلدى أحمدد وما وقع فيه النَّاس من الَقَدر، والرَّ 

 ُسنََّة رسول اهلل 
َّ

دا بعدد.. ثدمَّ  بن حنبل: أن أكتب إلي حيم، أمَّ حمن الدرَّ َفَكَتدَب إليده: بسدم اهلل الدرَّ

نيا وال يخلو منه العرش ماء الدُّ  .(4)ذكر فيها: وينزل اهلل إلى السَّ

،  (5): راويهدا عدن أحمدد بدن حنبدل مجهدول ال يعدرفوايف هذه الرسالة وقدال بعضهم وطعن

هي مشهورة عندد أهدل الحدديث والسدنة مدن أصدحاب أحمدد وغيدرهم، فأجاب شيخ اإلسالم: )

 . (6)(تلقوها بالقبول

 أدلة أصحاب هذا القول:  

أن العلو صفة ذاتية هلل تعالى، فال يكون دائمدا إال عاليدا، وأن خلدو العدرش يلدزم منده أن  – 1

 يف وقت نزوله ليس عاليا. ب يكون الر

 ژۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئژ وسع السموات واألرض، قال تعالى:  أن كرسيه  -2

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ ، وقدددال تعدددالى:  [255]البقـــرة:  

 فمن هذه عظمتده   [67]الزمر:   ژۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

يخلدو منده العدرش، أو يصدير  كيف يحصره مخلوق، سماء أو غيرها، حتى يقدال: إنده إذا ندزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 1)

(2 
ُّ

ي د الَبْرَدع  ددمجهول، ال يعرف يف (  أحمد بن محمَّ شدرح . ينظدر:  أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمَّ

 (.44حديث النزول، البن تيمية )ص 

يُّ 3)
ُد بُن ُمَسْرَهد  بن  ُمَسْرَبل  األََسد  يُّ  ( ُمَسدَّ

دُة، َأُبدو الَحَسدن  األََسدد  َماُم، الَحداف ُ ، الُحجَّ ، َأَحدُد ، اإل  يُّ ، الَبْصدر 

.ُول َد سنة ) ْيث   (.10/591سير أعالم النبالء ) هد(. 228هد(، وتويف سنة )150َأْعالَم  الَحد 

 (.44( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 4)

 وكتب د. عبدد العزيدز الحميددي دراسدة عدن رسدالة مسددد،، (40( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 5(

 .(100انظر: براءة األئمة األربعة من مسائل المتكلمين )ص إليه،وشكك يف نسبتها 

 (.54( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 6(
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فوقه، أو يحصره مخلوق أو يحيط به 
(1) . 

 :نقول خيلو أو ال خيلوالقول الثالث: نثبت نزوالً، وال 
 و

ِّ
 المقدسي

ِّ
 .(3)، وغيرهما(2)هذا َقْوُل اْبن  َبطََّة، والحاف  عبد الغني

وال نقول: إنَّه يزول، بل ينزل كيف شداء، ال نصدف نزولده، وال « ينزل ربُّنا »قال ابن بطَّة: 

ه، وال نقول: إنَّ ُنُزوَلُه َزَوْاُلهُ   .(4)نحدُّ

: و
ُّ

لنُّدزول أو ال يخلدو، فقدد أتدى بقدول ومن قال يخلدو العدرش عندد ا»قال الحاف  المقدسي

 .(5)مبتدح، ورأي مخرتح

ا الَّذين أمسكوا عن األمرين وقالوا: ال نقدول يتحدرَّ  وينتقدل، وال ننفدي  وقال ابن القيِّم: وأمَّ

دا سدكت  ، وسدكتوا عمَّ واب واالتِّباح؛ فإنَّهم نطقدوا بمدا نطدق بده الدنَّصُّ ذلك عنه، فهم أسعد بالصَّ

ة  ا فيما إذا كانت األلفاظ الَّتي سكت النَّصُّ عنها مجملدة عنه، وتظهر صحَّ هذه الطَّريقة ظهوًرا تامًّ

محتملدددة لمعنيدددين: صدددحيح، وفاسدددد، كلفددد  الحركدددة واالنتقدددال والجسدددم والحيِّدددز والجهدددة 

تددي تحتهددا حددقٌّ  ددة والتَّغيُّددر والتَّركيددب، ونحددو ذلددك مددن األلفدداظ الَّ واألعددراض والحددوادي والعلَّ

لددم ُيْثب ددْت لنفسدده هددذه  -سددبحانه  –ال ُتْقَبددُل ُمْطَلًقددا، وال ُتددَردُّ ُمْطَلًقددا؛ فددإنَّ اهلل وباطددل، فهددذه 

َهْا عنه، فمن أثبتها مطلًقا فقد أخطأ، ومن َنَفاَها ُمْطلًقا فقد أخطأ؛ فإنَّ معانيهدا  يات، ولم َينْف  المسمَّ

 منقسمة إلى ما يمتنع إثباته هلل، وما يجب إثباته له.

نتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخدر يحتداج فإنَّ اال

بِّ تعدالى، وكدذلك الحركدة إذا أريدد هبدا هدذا المعندى امتندع إثباهتدا هلل  إليه، وهو يمتندع إثباتده للدرَّ

اعدل تعالى، ويراد بالحركة واالنتقال حركة الفاعل من كونه فاعالً، وانتقاله أيًضا من كونده غيدر ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191، 117( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص 1(

 بن  ُسُرْور   (2)
ِّ

د  بن  َعل ي  بُن َعْبد  الَواح 
ِّ

  َعْبُد الَغن ي
ُّ

ْيلي اع  ، الَجمَّ
ُّ

ي س   .[778سيأيت ] الَمْقد 

(،  مجمدوح الفتداوى، 65(، شدرح حدديث الندزول، البدن تيميدة )ص 1/224الذهبي ) تأليف: ( العرش،3)

 .(469(، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص 414/ 5البن تيمية )

 .(237/ 7البن بطة ) ،( اإلبانة الك ى4)

 (.112)ص المقدسيلعبد الغني االقتصاد يف االعتقاد، ( 5)
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 إلى كونه فاعالً.

 لحقيقدة الفعدل، 
ٌ

ه  ال ُيْعَقُل كون الفاعل إالَّ به، َفنَْفُيُه عن الفاعل َنْفدي فهذا المعنى َحقٌّ يف َنْفس 

َوَتْعط ْيٌل له، وقد ُيَراُد بالحركة واالنتقال ما هو أعمُّ من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلَّدق 

 يقاح الفعل بنفسه فيه.بالمكان الَّذي قصد له، وأراد إ

نَّة واإلجماح على أنَّده   يجديء يدوم القيامدة، ويندزل لفصدل  -سدبحانه  –وقد دلَّ القرآن والسُّ

نيا، ويندزل  القضاء بين عباده، ويأيت يف ُظَلل  من الغمام والمالئكة، وينزل كلَّ ليلدة إلدى سدماء الددُّ

 ينزل إلى أهل الجنة.عشيَّة َعَرَفَة، وينزل إلى األرض قبل يوم القيامة، و

وهددذه أفعددال يفعلهددا بنفسدده يف هددذه األمكنددة، فددال يجددوز نفيهددا عندده بنفددي الحركددة والنقلددة  

المختصة بالمخلوقين، فإهنا ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فمدا كدان مدن لدوازم أفعالده لدم 

وازم ذاتده، وال يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له، وحركة الحدي مدن لد

 متحدر  بداإلرادة ولده شدعور، فنفدي 
 

فرق بدين الحدي والميدت إال بالحركدة والشدعور؛ فكدلُّ حدي

 .(1)الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفي الحياة

قال ابن عثيمين: وعندي أنَّ هذه الطَّريقة أسلم طريقة؛ أن ال نسأل عدن شديء لدم َيسدأل عنده 

حابة  م م الصَّ ن سأل عنه حجًرا، فإذا قال قائل: أنا أريد المعقدول، قلندا: اجعدل عقلدك وأن نلقِّ

ر فيه ما دام لم يأتك خ  عنه.  يف نفسك، وفكر يف نفسك، أما يف مثل هذا األمر فال تفكِّ

ر النُّدزول حقيقدة؛ حتَّدى أتبديَّن هدل  ولألسف فإنَّ بعِ النَّاس يجادل ويقدول: دعدوين أتصدوَّ

حابة خال منه العرش أم ال؟ ف اسدكت واتدر  هدذا ؟ نقول: سبحان اهلل! أال يسعك ما وسع الصَّ

سول  الكالم الذي لم َيُقْلُه الصحابة   .(2)وهم أشدُّ النَّاس حرصًا على العلم باهلل للرَّ

 مناقشة:

، إنمدا أثيدرت بعدد زمدن الصدحابة إن هذه المسألة لم يدتكلم فيهدا أحدد يف عهدد الصدحابة 

بدعهم، فأجاب العلماء عدن هدذه الشدبهة وغيرهدا مدن الشدبهات، ولدو  عندما أحدي الجهمية

، واألئمة تكلمدوا يف مسدائل مدن أجدل لما سكتوا عنها  أثيرت هذه البدعة يف عهد الصحابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(473مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص ( 1)

 (.275صالدرة المضيَّة يف عقد أهل الفرقة المرضيَّة، البن عثيمين ) (2)
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الرد على المبتدعة، كبدعة خلق القرآن والوقف والقدر وصفة العلو وغيرها، بدل كدان السدكوت 

ا آنذا : غير محمدود، فاألئمدة لدم يبتددؤوا الخدوض يف هدذه عن بدعة القول بخلق القرآن وغيره

المسائل، وال يرتضون الخوض فيها، إنما تكلموا فيها يف معدرض الدرد علدى المبتدعدة مدن أجدل 

 بيان الحق. 

َمـأخرج اآلجدري:  ْت َأحأ عأ
ـَتانبَي َقـاَل: َسـمب سأ

جب َثنَا َأْبـو َداْوَد الس   َقـاَل: َحـد 
َلـدل َثنَا ابأـْن َملأ َد َحـد 

؟  ْكتأ ْكْت؟ َفَقاَل: َوَلمأ َيسأ ، ْثم  َيسأ
ب
ْجْل: الأْقرأ ْن َكاَلْم اهلل َصةر َأنأ َيْقوَل الر  َأْل: َهلأ َلْهمأ ْرخأ َا َمـا َيسأ َلوأ

ءل َا  َي  َشـيأ
ْمـوا، ألب نأ َحيأْ  َتَكل ْموا فبيَمـا َتَكل 

 الن اْس َكاَن َيَسْعْه الَسْكوْ ، َوَلكب
ْمـوَن؟ َوَقَ  فبيهب  َيَتَكل 

ُد ْبُن اْلُحَسْين   : َمْعنَى َقْول  َأْحَمَد ْبن  َحنَْبدل  ف دي َهدَذا اْلَمْعنَدى َيُقدوُل: َلدْم َيْخَتل دْف َأْهدُل  (1)َقاَل ُمَحمَّ

دا َجداَء َجْهدُم ْبدُن َصدْفَواَن َفَأْحدَدَي اْلُكْفد  َتَعداَلى؟ َفَلمَّ
 
يَمان  َأنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اهلل : اإْل  اْلُقدْرآُن "َر ب َقْول ده 

، َواَل َتوَ  ،"َمْخُلوٌق   َغْيدَر َمْخُلدوق  ب داَل َشدك 
 
دُّ َعَلْيه  ب َأنَّ اْلُقدْرآَن َكداَلُم اهلل قُّدف  َلْم َيَسع  اْلُعَلَماَء إ الَّ الرَّ

ا ف ي د ين ه   يًّا، َشاكًّ
 َواق ف 

َ
ي ، َفَمْن َلْم َيُقْل َغْيَر َمْخُلوق  ُسمِّ  . (2)ف يه 

 الرأي الراجح:

واب هو القدول الثَّداين بأنَّده  ه  الصَّ ال يدزال فدوق العدرش، وال يخلدو العدرش منده، مدع دندوِّ

 ؛ لما يأيت: (3)ونزوله إلى السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه

 على كلِّ شيء قدير. اهلل أنَّ   -1

 ليس كمثله شيء. القول بأنَّه يخلو منه عرشه فيه تشبيه بالمخلوقات، واهلل  -2

تها. -3 ة وأئمَّ  هذا القول هو المأثور عن سلف األمَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هو اآلجري نفسه.1(

ُد بُن َمْخَلد  بن  َحْفص  أَ 187( الشريعة لآلجري )2( : هو ُمَحمَّ يُّ ( إسناده صحيح. ابن َمْخَلد  ور   الددُّ
 
ُبو َعْبد  اهلل

 (.15/256الَعطَّاُر، قال الدارقطني: ثقة مأمون. سير أعالم النبالء )

 (.66( شرح حديث النزول البن تيمية )ص3(
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 (1)الثالث: النزول بالذات املبحث
الوجده علدى  أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول هلل  (2)األول  المبحثمر بنا يف 

 بال تأويل. به الذي يليق 

دنَّة ن إلدىلمنتسدبياإلدى الندزول، فُيدذكر عدن  "الدذات"وأما إضدافة لفد    والجماعدة أهدل السُّ

 :قوالن

 .القول األول: أنه ينزل بذاته

وال نقول بذاته وال بغير ذاته، بل نطلق اللف  كما أطلقه رسدول اهلل  ،: نقول ينزلينالقول الثا

 ا سكت عنه  .ونسكت عمَّ

 :القول األول: أنه ينزل بذاته

اد   ْبن   ُنَعْيم  وهو قول   م  يْ التَّ  م  اس  ي القَ ب  اإلمام أَ وَحمَّ
ِّ

يِّ  اْلَفَرج  اْبن   يَأب  وَ  ي ، وطوائدف مدن اْلَجْوز 

 : (3)أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين

 القول: هذا أدلة 

  بن مالك  عن أنس
َّ

 .(4)إذا أراد أن ينزل نزل بذاته -جلَّ اسُمه  -َقاَل: إنَّ اهلل  أنَّ النَّبي

 مناقشة:

 ال يصح، وإليك أقوال العلماء فيه،،،أوال: هذا الحديث 

: إسناده مدخول، وفيه يقال: وعلى بعضهم مطعدن ال تقدوم بمثلده (5)قال أبو موسى المديني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1064إلى النزول عند المصنِّف برقم ] "الذات"وردت مسألة إضافة لف   (1(

 (.279د القادر الغامدي )صانظر: صفة النزول اإللهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبو

 (.37انظر صفحة ) (2(

فتح الباري   (530/ 2االستذكار البن عبد ال  ). وانظر: (469، 444مختصر الصواعق المرسلة )ص (3)

 (.467الردود لبكر أبو زيد )ص (6/533البن رجب )

 [.1064وسيأيت ] (.91الذهبي )ص ، تأليفالعلو للعلي الغفار( 4)

، سيأيت ]بكر عمر بن أحمد بن محمد بن أبي  (5)
ُّ

يني األَْصَبَهان ي  [.779عمر اْلَمد 
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ة، وال يجوز نسبة قوله إلى رسوله  ته، إالَّ أن ُيَردَّ بإسناد صحيح الحجَّ  .(1)وإن كنَّا نعتقد صحَّ

: هذا إسناد ساقط، َوب ْشٌر ال
ُّ

هبي ْي من هو، وقال يف رواية: )بذاته(، ولعدلَّ هدذا  وقال الذَّ َنْدر 

 .(2)موضوح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(469مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص (1)

(، العلو للعلي الغفار يف إيضداح صدحيح 265 إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القاضي أبو يعلى )ص( 2)

 (.91األخبار وسقيمها ، الذهبي )ص
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وال نقول بذاته وال بغري ذاته، بل  نلللا اللفل   ،: نقول ينزلنيالقول الثا
ا سكت عنه كما أطلقه رسول اهلل 

َّ
 : (1)ونسكت عم

 القول:هذا أدلة 

َرَة  -  الدليل األول: َعنأ َأببي ْهَريأ
ب
ْل َرَبنَـا   : َأن  َرْسوَل اهلل ْكـل   -َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى-َقاَل:  َينأـزب

يَب َلـْه؟ َمـنأ  َتجب ي َفَأسأ
ْعونب ْر َيْقوْل: َمنأ َيدأ

يألب اآلخب يَن َيبأَقى ْثْلْ  الل 
َيا حب َماءب الَدنأ  إبَلى الس 

ـَأْلنبي  َليأَلةل َيسأ

َر َلْه؟ فب ْرنبي َفَأغأ فب َتغأ َيْه؟ َمنأ َيسأ
طب َفْأعأ

(2). 

َرَة ا -   لدليل الثاين: عن أبي ْهَريأ
ب
َيا لبَشـطأرب قال: َقاَل َرْسوْل اهلل َماءب الـَدنأ ي الس 

ْل اهللْ فب :  َينأزب

طبَيْه؟ ي َفْأعأ
َأْلنب يَب َلْه؟ َأوأ َيسأ َتجب ي َفَأسأ

ْعونب رب، َفَيْقوْل: َمنأ َيدأ
خب يألب اآلأ  الل 

، َأوأ لبْثْل ب يألب ْثم  َيْقوْل: َمـنأ  الل 

؟  ، َوَا َظْلومل يمل ربْ  َغيأَر َعدب  ْيقأ

، َعـنأ َسـعأ 
ي ْسَليأَماْن بأـْن ببـاَللل

َبَرنب ، َقاَل: َأخأ بل َثنَا ابأْن َوهأ َي، َحد 
َيألب  األأ

َثنَا َهاْروْن بأْن َسعبيدل دب َحد 

هب بأنب َس  ، َوَزاَد: ْثم  َيبأْسْ  َيَديأ
نَادب سأ

ب  ببَهَبا اإلأ
، َوَا »َيْقوْل:  -َتَباَرَك َوَتَعاَلى-عبيدل ربْ  َغيأـَر َعـْدومل َمنأ ْيقأ

 .(3)«َظْلومل 

 وجه الداللة من احلديثني:

ولديس فيده أنَّ النُّدزول يكدون بذاتده أو بغيدر ذاتده،  ولديس  لف  النُّدزول يف الحدديثين مجمدل،

 .(4)المسلم يف حاجة إلى أن يقول ينزل  بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه؛ فهو له

دنن  نَّة والحقِّ اإليمان بمثل هدذا وشدبهه مدن القدرآن والسُّ والذي عليه أهل العلم من أهل السُّ

: كيف النُّزول؟ وال يقولدون: كيدف االسدتواء؟ وال كيدف دون كيفيَّة، فيقولون: ينزل، وال يقولون

، وال كيدددف  [22]ســـورة الفجـــر  يـــة:  ﴾ :﴿     المجددديء يف قولددده 

 . (5)[143]سورة األعراف  ية:  ﴾   ﴿التَّجلِّي يف قوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/533(، فتح الباري البن رجب )469مختصر الصواعق المرسلة )ص (1)

 .(42يف صفحة ) ( تقدم تخريجه2)

 .(48يف صفحة ) ( تقدم تخريجه3)

 (.8/400مجموح فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )( 4)

 (.530/ 2( االستذكار، البن عبد ال  )5)
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ام : قدددم علينددا شددريك واسددًطا، فقلنددا لدده: إنَّ عندددنا قوًمددا ينكددرون هددذه (1)قدال عبَّدداد بددن العددوَّ

ماء الدنيا. فقال شريك األحاديث؛ أنَّ اهلل  ُل إلى السَّ : إنَّما جاءندا هبدذه األحاديدث مدن جداء َينْز 

دددنن عدددن رسدددول اهلل  ، وإنَّمدددا عرفندددا اهلل  بالسُّ كددداة ، والحدددجِّ ، والزَّ دددَيام  دددالة ، والصِّ هبدددذه  الصَّ

 .(2)األحاديث

: ليس يف ُسدنَّة  رسدول اهلل 
ُّ

افعي ، وال َيَسدُع  وقال الشَّ إالَّ اتِّباُعَهدا، وال نعدرتض عليده ب َكْيدف 

نَّة إالَّ التَّسليَم؛ ألنَّ اهلل قد َفَرَض اتِّباَعهدا، وقدد قدال قدوم: إنَّده يندزل َأْمدُرُه، عالمًا فيما  ثبت من السُّ

ُل َرْحَمُتُه َون ْعَمُتدُه، وهدذا لديس بشديء؛ ألنَّ َأْمدَرُه بمدا شداء مدن رحمتده ونقمتده، يندزل باللَّيدل  َوَتنْز 

 .(3)ه  والنَّهار بال َتْوق يت  ُثُلث  اللَّيل  وال َغْير  

أن األحاديث صريحة يف إطالق لف  النزول، ولم يرد فيها لفد   وخالصة القول يف المسألة:

)بذاته(، فمن أطلقها إنما أراد هبا الرد على الجهمية والمعطلة والمفوضة، ومدن لدم يطلقهدا فقدد 

 وقف مع النصوص، مع إقراره بأن األحاديث صريحة يف ذلك.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام  (1)  َعبَّاُد بُن الَعوَّ
ُّ

ر  الك الَب ي  بن  الُمنْذ 
 
َجدال  ف دي ُكدلِّ بن  ُعَمَر بن  َعْبد  اهلل ، اإلمام، المحدي، َكداَن م دْن ُندَبالَء  الرِّ

 َسنََة ب ْضع  َوَثَمان ْيَن َوم
َ

ه . ُتُوفِّي .َأْمر   (.8/511، الذهبي )سير أعالم النبالءينظر: اَئة 

االسدددتذكار، البدددن عبدددد الددد   (،3/559عتقددداد )اال(، شدددرح أصدددول 3/1126الشدددريعة، اآلجدددري ) (2)

(2/530). 

 (.530/ 2( االستذكار، البن عبد ال  )3)
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 تيان وايجميء الرابع: النزول واإل املبحث
 ؟ (1)يكون حبركة وانتقال أم ال

نَّة والجماعة يف المسألة  ن إلىالمنتسبي ُيذكر عن  :نقوالأهل السُّ

 القول األول: نزول انتقال.

 : اإلمسا  عن القول يف المسألة.ثاينالقول ال

 القول األول: نزول انتقال.
 .(3)(2)بن حامداوهو قول أبي عبد اهلل 

ي َواَيَتْين  "َأُبو َيْعَلى ف ي ك َتاب   َقاَل اْلَقاض   إ َلدى َأنَّدُه "اْلَوْجَهْين  َوالدرِّ
 
: َذَهدَب َشدْيُخنَا َأُبدو َعْبدد  اهلل

نَْد اْلَعَرب   يَقُة النُُّزول  ع  َنَّ َهَذا َحق 
 

، َقاَل: أل  .(4)ُنُزوُل اْنت َقال 

 القول:  هذا أدلة

َرَة  -  أَ  الدليل األول: َعنأ َأببي ْهَريأ
ب
ْل َرَبنَـا  ن  َرْسوَل اهلل ْكـل   -َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى-َقـاَل:  َينأـزب

يَب َلـْه؟ َمـنأ  َتجب ي َفَأسأ
ْعونب ْر َيْقوْل: َمنأ َيدأ

يألب اآلخب يَن َيبأَقى ْثْلْ  الل 
َيا حب َماءب الَدنأ  إبَلى الس 

ـَأْلنبي  َليأَلةل َيسأ

ْرنبي َفَأغأ  فب َتغأ َيْه؟ َمنأ َيسأ
طب َر َلْه؟َفْأعأ  .(5)فب

َرَة  -   الدليل الثاين: عن أبي ْهَريأ
ب
َيا لبَشـطأرب َقاأَل: َقاأَل َرْسوْل اهلل َماءب الـَدنأ ي الس 

ْل اهللْ فب :  َينأزب

طبَيهْ  ي َفْأعأ
َأْلنب يَب َلْه؟ َأوأ َيسأ َتجب ي َفَأسأ

ْعونب رب، َفَيْقوْل: َمنأ َيدأ
خب يألب اآلأ  الل 

، َأوأ لبْثْل ب يألب ْثم  َيْقوْل: َمـنأ  ؟الل 

يمل َوَا َظْلومل  ربْ  َغيأَر َعدب  ٍل؟. ْيقأ

ربْ  َغيأَر َعْدومل َوَا َظْلومل »َيْقوْل:  -ىَتَباَرَك َوَتَعالَ -: ْثم  َيبأْسْ  َيَديأهب ويف رواية  .(6)«َمنأ ْيقأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ومتعلقة هبا، ذكرهتا هنا إتماما لها.51هذه المسألة متعلقة بالمبحث الثاين )ص( 1(

 (.332صفة النزول اإللهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبد القادر الغامدي )صوانظر: 

، مضت ترجمته يف ص )2( يُّ
 بن  َمْرَواَن الَبْغَداد 

ِّ
 الَحَسُن بُن َحام د بن َعل ي

 
 (.42( َأُبو َعْبد  اهلل

 (.1/227الذهبي ) تأليف: (، العرش،469( مختصر الصواعق المرسلة )ص 3)

 (.469تصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص مخ (4)

 .(42يف صفحة ) ( تقدم تخريجه5)

 .(48يف صفحة ) ( تقدم تخريجه6)
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 وجه الداللة من احلديثني: -

َطدْاٌ  مدن  استدلَّ أبو عبدد اهلل ابدن حامدد بداللدة اللُّدزوم؛ فدالنُّزول يف لغدة العدرب معنداه: اْنح 

 .(1)ُعُلو  

اء والالَّم كلمة صدحيحة تددلُّ علدى هبدو   شديء ووقوعده. وندزل قال ابن فارس: النُّون والزَّ

ماء نزوالً   .(2)عن دابَّته نزواًل. ونزل المطر من السَّ

هذه هي حقيقة النُّزول عندد العدرب؛ أن يكدون بحركدة وانتقدال، والقدرآن الكدريم ندزل بلغدة 

ْيُل االنتقاَل عليه؛ فإنَّه كدالمجيء  العرب، واهلل  يخاطبنا هبا، وليس يف العقل وال يف النَّقل ما ُيح 

ْزَق واإلماتدة واإل هاب والهبو ، هذه أنواح الفعل الالَّزم القائم به، كمدا أنَّ الَخْلدَق والدرِّ تيان والذَّ

ي، وهدو  ، وقدد  -سدبحانه–واإلحياء والقبِ والبسدط َأْندَوْاٌح للفعدل المتعددِّ َمْوُصدْوٌف بدالنَّْوَعْين 

 :  . [3]يونس:  ﴾         ﴿يجمعهما، َكَقْول ه 

ُنوِّ والتَّدددلِّي   ددعود والدددُّ واالنتقددال جددنس ألنددواح المجدديء واإلتيددان والنُّددزول والهبددو  والصُّ

، وإثبات النَّوح مع نفي جنسه جمع بين النَّقيضين، كما أنَّده لديس يف القدول بدالزم النُّدزول ونحوها

والمجيء واإلتيان واالستواء والصعود محذور البتَّة، وال يستلزم ذلدك نقًصدا وال َسدْلَب كمدال، 

ُم اْلَحقِّ َحقٌّ بل هو الكمال نفسه، وهذه األفعال كمال ومدح؛ فهي َحقٌّ َدلَّ عليه النَّْقُل، َواَلْ   .(3)ز 

 مناقشة:

ولددم ُيْخب ددر  اهلُل وال ، ورسددوله  القددول بدداللُّزوم هنددا باطددل؛ ألنَّ القائددل بددالنُّزول هددو اهلل 

 .(4)رسوُله أنَّ نزوله بانتقال، فبطل اإللزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مادة: نزل.478/ 30( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي )1)

 (، مادة: نزل.5/417( مقاييس اللغة، البن فارس )2)

 (.470لة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص ( مختصر الصواعق المرس3)

 (.472( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص 4)
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 .: اإلمساك عن القول يف املسألةنيالقول الثا
ه  ك ،فيةوهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصو  . (1)ابن بطة َوَغْير 

ُف عن إثبات اللَّف  مدع الموافقدة علدى المعندى، وهدو قدول كثيدر مدنهم،  وهؤالء فيهم من َيق 

 .(2)ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى، وعن اللَّف 

 القول:هذا أدلة 

َرَة  -   الدليل األول: َعنأ َأببي ْهَريأ
ب
ْل  َأن  َرْسوَل اهلل ْكـل   -َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى-َرَبنَـا َقـاَل:  َينأـزب

يَب َلـْه؟ َمـنأ  َتجب ي َفَأسأ
ْعونب ْر َيْقوْل: َمنأ َيدأ

يألب اآلخب يَن َيبأَقى ْثْلْ  الل 
َيا حب َماءب الَدنأ  إبَلى الس 

ـَأْلنبي  َليأَلةل َيسأ

َر َلْه؟ فب ْرنبي َفَأغأ فب َتغأ َيْه؟ َمنأ َيسأ
طب َفْأعأ

(3). 

َرَة الدليل الثاين: عن أبي  -   ْهَريأ
ب
َيا لبَشـطأرب قال: َقاَل َرْسوْل اهلل َماءب الـَدنأ ي الس 

ْل اهللْ فب :  َينأزب

طبَيْه؟ ي َفْأعأ
َأْلنب يَب َلْه؟ َأوأ َيسأ َتجب ي َفَأسأ

ْعونب رب، َفَيْقوْل: َمنأ َيدأ
خب يألب اآلأ  الل 

، َأوأ لبْثْل ب يألب ْثم  َيْقوْل: َمـنأ  الل 

يمل َوَا َظْلومل  ربْ  َغيأَر َعدب  ؟ْيقأ

ربْ  َغيأَر َعْدومل َوَا »َيْقوْل:  -َتَباَرَك َوَتَعاَلى-: ْثم  َيبأْسْ  َيَديأهب ويف رواية  .(4)«َظْلومل؟ َمنأ ْيقأ

 وجه الداللة من احلديثني:

لف  النُّزول يف الحدديثين َلْفدٌ  ُمْجَمدٌل، لديس فيده إثبدات للحركدة، وال َنْفُيدُه عنهدا، ومدا كدان 

دنَّة عنهدا مجملدة محتملدة  كذلك فالقاعددة تقدول: األلفداظ التدي سدكت الدنَّصُّ مدن الكتداب والسُّ

تدي تحتهدا حدقٌّ لمعنيين: صحيح، وفاسد؛ كلف  الحركة، واالن تقال، ونحدو ذلدك مدن األلفداظ الَّ

يات،  -سبحانه–َوَبْاط ٌل، فهذه ال ُتْقَبُل ُمْطَلًقا، وال ُتَردُّ ُمْطَلًقا؛ فإنَّ اهلل  لم ُيْثب ْت لنفسه هدذه المسدمَّ

َهْا عنه  .(5)ولم َينْف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.188( شرح حديث النزول البن تيمية )ص1(

 (.227/ 1( العرش، الذهبي )2)

 .(42يف صفحة ) ( تقدم تخريجه3)

 .(48يف صفحة ) ( تقدم تخريجه4)

 (.474ق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص مختصر الصواع( 5)
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دكوت عنده؛ لديس قال سفيان بن عيينة: كلُّ ما َوَصَف اهلُل َنْفَسُه يف كتابه فتفسديره قراءتد ه والسُّ

ره إالَّ اهلل ورسوله  .(1)ألحد أن يفسِّ

دا يقدصُّ  وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبدل: كندت أندا وأبدي َعداب َرْين  يف المسدجد، فسدمع قاصًّ

نيا بدال َزَوال  وال  بحديث النُّزول، فقال: إذا كان ليلة النِّصف من شعبان ينزل اهلل  إلى سماء الدُّ

َم يدي، وأمسكُته حتَّى سكن ثمَّ قال: قدف  تغيُّر حال. فارتعد أبي  اْنت َقال  وال واصفرَّ َلْوُنُه، َوَلز 

ا حاذاه قال: يا هذا، رسول اهلل َأْغَيُر على ربِّه  ض. فلمَّ م نَْك، قدل كمدا قدال  بنا على هذا المتخوِّ

 .(2). وانصرفَرُسوُل اهلل 

داد بددن زيدد:  قدال  فعلدق ابددن رجدب بقولدده: .(خلقده كمددا يشداءهددو يف مكانده يقدرب مددن )حمَّ

 .(3)(ومراده أنَّ نزوله ليس هو انتقااًل من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين)

؟ قلندا: ال نحكدم علدى النُّدزول منده  وقال ابن تيمية: فإن قال لنا: كيف النُّدزول منده جدلَّ وعدزَّ

 ة من هذا اللَّف ، واهلل أعلم بما أراد.بشيء، ولكنَّا نبيِّن كيف النُّزول منَّا، وما تحتمله اللُّغ

 والنُّزول منَّا يكون بمعنيين:

دطح أحدهما : االنتقال من مكان إلى مكان، كنزولك مدن الجبدل إلدى الحضديِ، ومدن السَّ

ار.  إلى الدَّ

دديء بدداإلرادة والنِّيَّددة. كددذلك الهبددو  واالرتفدداح والبلددوغ والمعنــى اآلخــر : إقبالددك إلددى الشَّ

 .(4)هذا من الكالم والمصير وأشباه

ا الذين أمسكوا عدن األمدرين وقدالوا: ال نقدول يتحدرَّ  وينتقدل، وال ننفدي  قال ابن القيِّم: وأمَّ

واب واالتِّباح  .(5)ذلك عنه، فهم أسعد بالصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/261لوامع األنوار البهية، السفاريني ) (1)

 (.110المقدسي )ص لعبد الغنياالقتصاد يف االعتقاد،  (2)

 (.117 /3فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب )( 3)

 (.61شرح حديث النزول، البن تيمية )ص (4)

 (.474عق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص مختصر الصوا (5)
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 الرأي الراجح:

اجح القول بأنَّ اهلل ينزل، وال نقول بحركة وانتقال، وال بدون حركة وانتقال، بدل نمسدك  الرَّ

 لك؛ لما يأيت:عن ذ

ا سكت عنه. -1 ، وسكتوا عمَّ  القائلون بذلك نطقوا بما نطق به النَّصُّ

نَّة عنهدا مجملدة محتملدة لمعنيدين: صدحيح  -2 األلفاظ الَّتي سكت النَّصُّ من الكتاب والسُّ

وفاسد، كلف  الحركة واالنتقال والجسم والحيِّز والجهة واألعراض والحوادي والعلَّة والتَّغيُّدر 

التَّركيب، ونحو ذلك من األلفاظ التي تحتها َحقٌّ وباطل؛ فهذه ال ُتْقَبُل مطلًقا، وال ُتدَردُّ ُمْطَلًقدا؛ و

َهْا عنه. يات، ولم َينْف   فإنَّ اهلل سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسمَّ

يهدا من َأْثَبَت األلفاظ المجملة مطلًقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلًقدا فقدد أخطدأ؛ فدإنَّ معان -3

منقسمة إلى ما َيْمَتن ُع إثباته هلل، وما يجب إثباُته له؛ فإنَّ االنتقال يدراد بده انتقدال الجسدم والَعدَرض  

بِّ تعدالى، وكدذلك  من مكان هو محتاج إليه إلدى مكدان آخدر يحتداج إليده، وهدو يمتندع إثباتده للدرَّ

بالحركدة واالنتقدال حركدة الفاعدل الحركة إذا أريد هبا هذا المعنى، امتنع إثباهتا هلل تعدالى، ويدراد 

 من كونه فاعالً، وانتقاله أيًضا من َكْون ه  غير فاعل إلى كونه فاعالً.

 لحقيقة الفعدل، 
ٌ

فهذا المعنى َحقٌّ يف نفسه، ال ُيْعَقُل كون الفاعل إالَّ به، فنفيه عن الفاعل َنْفي

وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلَّدق وتعطيل له، وقد يراد بالحركة واالنتقال ما هو َأَعمُّ من ذلك، 

دنَّة واإلجمداح علدى أنَّده  بالمكان الَّذي قصد له، وأراد إيقاح الفعل بنفسه فيه، وقد دلَّ القرآن والسُّ

يجدديء يددوم القيامددة، وينددزل لفصددل القضدداء بددين عبدداده، ويددأيت يف ُظَلددل  مددن الغمددام  -سددبحانه–

ني ا، ويندزل عشديَّة َعَرَفدَة، ويندزل إلدى األرض قبدل يدوم والمالئكة، وينزل كلَّ ليلدة إلدى سدماء الددُّ

 القيامة، وينزل إلى أهل الجنَّة.

وهددذه أفعددال يفعلهددا بنفسدده يف هددذه األمكنددة، فددال يجددوز نفيهددا عندده بنفددي الحركددة والنقلددة 

ة به، فما كدان مدن لدوازم أفعالده لدم  ة بالمخلوقين؛ فإنَّها ليست من لوازم أفعاله المختصَّ المختصَّ

 مدن لدوازم ذاتده، وال  يجز
ِّ

َنْفُيُه عنه، وما كان من خصائص الَخْلق  لم يجز إثباته له، وحركة الحدي
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ُ

ٌ  بداإلرادة، ولده ُشدُعْوٌر؛ َفنَْفدي  ُمَتَحدرِّ
 

دعور؛ فكدلُّ حدي  والميِّدت إالَّ بالحركدة والشُّ
ِّ

َفْرَق بين الحدي

 الحياة
َ

، وذلك يستلزم َنْفي ُعور   .(1)الحركة عنه َكنَْفي  الشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.474مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم )ص  (1)
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 (1)اخلامس: صفة القعود املبحث
نَّة والجماعة يف إثبات صفة الجلوس أو القعدود هلل  المنتسبون إلىاختلف  علدى  أهل السُّ

 :قولين

 القول األول: إثبات صفة القعود هلل تعالى. -

 .(2)القول الثاين: عدم إثبات صفة القعود هلل تعالى -

 ىل.القول األول: إثبات صفة القعود هلل تعا
نَّة أكثروهو قول   .(3)أهل السُّ

 القول: هذا أدلة 

 أواًل: القرآن الكريم: -

           ﴿: قدددال تعدددالى: الـــدليل األول -

 ﴾  :[79]سورة اإلسراء  ية . 

 .(4)قال مجاهد: يجلسه معه على العرشوجه الدالة من اآلية: 

 ثانيًا: السُّنَّة النَّبويَّة: -

-  
ِّ

ل: َأَتت  اْمَرَأٌة إ َلى النَّب ي ليل األوَّ بَّ َفَقاَلت   الدَّ دَم الدرَّ َلن ي اْلَجنََّة، َفَعظَّ  : اْدُح اهلَل َأْن ُيْدخ 

ْعْد َعَليأهب »َوَقاَل:  ْه َيقأ َ ، َوإبن  َرأ  َواألأ
َماَوا ب َ  الس 

ي ْه َوسب
سب َب ب َأَصاببَ ، َمد   ، َفَماإبن  ْكرأ يْد َأرأ

نأْه قب
ْ ْل مب َيفأ

نأ ثبَقلبهب 
يدب إبَذا ْركبَب مب لب الأَجدب حأ  الر 

َبَ ، َوإبن  َلْه َأْبيط ا َكَأْبي ب َرأ  .(5)«َأَصاببَعْه األأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ وما بعده.812بوب المصنف لصفة القعود، وأخرج أحاديث فيه، انظر الحديث ]( 1)

 (.155، 154، 64)ص دراسة، قسم البن أبي القاسم الدشتيا( إثبات الحد هلل تعالى، محمود 2)

 (.2/156( العرش للذهبي )150)صإثبات الحد هلل (.  وانظر: 16/435مجموح الفتاوى ) (3)

، َعدْن َلْيدث    (.47/ 15)يف جامع البيان عن تأويل آي القرآن الط ي أخرجه  (4) د  ْبن  ُفَضدْيل  من طريق ُمَحمَّ

، َقْوَلُه. د  ، َعْن ُمَجاه  وهذا إسناد مقطوح ضعيف؛ لضعف ليث، قال عنه ابدن حجدر: صددوق  ْبن  َأب ي ُسَلْيم 

 .(695(. والخ  ضعفه األلباين يف ظالل الجنة )5685اختلط جدا ولم يتميز حديثه فرت . التقريب )

(. صدححه ابدن القديم، 178/ 7(، وابن بطة يف اإلبان  الكد ى )650/ 2يف العظمة )( أخرجه أبو الشيخ 5)

= 
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 وجه الداللة من احلديث:

 لى كرسيِّه.ع َيْجل ُس  الحديث ينصُّ بصريح العبارة الَّتي ال تقبل التَّأويل أنَّ اهلل 

-  
 
ليل الثَّاين: َقاَل َرُسوُل اهلل ـي هب  َيْقوْل اهللْ »: الدَّ

سب  إبَذا َقَعـَد َعَلـى ْكرأ
َياَمـةب َم الأقب  َيـوأ

ْعَلَمـاءب لبلأ

َبادبهب  ، لبَقَ اءب عب ـيْكمأ
، َعَلى َمـا َكـاَن فب َر َلْكمأ

فب يْد َأنأ َأغأ يْكمأ إبا  َوَأَنا ْأرب
ي فب مب ي وْحكأ لأمب َعلأ عب : إبن ي َلمأ َأجأ

 .(1)«َوَا ْأَبالبي

 وجه الداللة من احلديث:

سول   .صفة القعود هلل  أثبت الرَّ

 بْ  -
 
ليل الثَّالث: َبَعَث َعْبُد اهلل  ْبن  َعبَّاس  الدَّ

 
دٌد   ُن ُعَمَر إ َلى َعْبد  اهلل  َيْسَأُلُه:  َهْل َرَأى ُمَحمَّ

 م دْن  َأْن َنَعدْم َقدْد َرآُه، :َربَُّه؟ َفَبَعَث إ َلْيه  
 

دي َفدَردَّ َرُسدوَلُه إ َلْيده  َوَقداَل: َكْيدَف َرآُه؟ َفَقداَل: َرآُه َعَلدى ُكْرس 

، َوَمَلدٌك ف دي  ، َوَمَلدٌك ف دي ُصدوَرة  َأَسدد  ُلُه َأْرَبَعدٌة م دَن اْلَماَلئ َكدَة: َمَلدٌك ف دي ُصدوَرة  َرُجدل  َذَهب  َتْحم 

، َوَمَلٌك ف ي ُصوَرة  َنْسر  ف ي رَ   .(2)ْوَضة  َخْضَراَء ُدوَنُه ف َراٌش م ْن َذَهب  ُصوَرة  َثْور 

 وجه الداللة من احلديث:

 الحديث َنصٌّ يف المسألة؛ فهو يثبت صفة الجلوس هلل تعالى.

-  
 
ا  »: الدليل الرابع: قال َرُسوُل اهلل ـَر الن ـاْس ْعـَراة  ْحَفـاة  ْغـرأ

َياَمةب ْحشب ْم الأقب ، ْثـم  إبَذا َكاَن َيوأ

ي هب 
سب ْس اهللْ َعَلى ْكرأ

لب  .(3)«َيجأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقدال األلبداين: منكدر.  (.13/ 13بدي داود وإيضداح عللده ومشدكالته، البدن القديم )انظر: هتذيب سدنن أ =

 (.866الضعيفة )

(: إسناده 272/ 5(. قال ابن كثير يف تفسير القرآن العظيم )1381( )84/ 2( أخرجه الط اين يف الكبير )1)

يف الكبيددر، ورجالدده  (: رواه الطدد اين126/ 1جيددد. وقددال الهيثمددي يف مجمددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد )

 [.811(. وسيأيت ]867وقال األلباين: موضوح. الضعيفة ) موثقون.

 (.1034إسناده ضعيف، وانظر تخريجه يف الشريعة لآلجري )  (.217( السنة، عبد اهلل بن أحمد )2)

، َنا َعمِّ قال:  (1491) (470/ 2( أخرجه الروياين يف مسنده )3) ْحَمن  ُد ْبُن َأْحَمُد ْبُن َعْبد  الرَّ َثن ي ُمَحمَّ ي، َحدَّ

دَ  م  ْبن  َعْبد  اْلَواح  ، َعن  اْلَقاس 
ُّ

ي ، َعدْن َجداب ر  ْبدن   ،ُمْسل م  الطَّائ ف  يل  ْبن  َأب ي َطال دب  د  ْبن  َعق   ْبن  ُمَحمَّ
 
َعْن َعْبد  اهلل

 
 
 ، بطوله.َعْبد  اهلل

= 
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 وجه الداللة من احلديث:

دًدا َرُسدوَل اهلل  ي العلماء المرضيُّون وأوليداؤه المقبولدون: أنَّ محمَّ ُيْجل ُسدُه ربُّده علدى  حدَّ

 .(1)الَعْرش  معه

نَدا َأْن َننَْقل دَب ال - قُّ ليل الخامس: ويف الحديث الطَّويل: إ نَّا َجاَلْسدنَا الَيدْوَم َربَّنَدا الَجبَّداَر، َوَيح  دَّ

ْثل  َما اْنَقَلْبنَا  .(2)ب م 

 وجه الداللة من احلديث:

َفة  الجلوس هلل « َجاَلْسنَا الَيْوَم َربَّنَا الَجبَّارَ »قول أهل الجنَّة:   سبحانه وتعالى.إ ْثَبْاٌت ل ص 

ادس: َعْن َجاب ر   - ليل السَّ داُه  الدَّ ، َتَلقَّ َم َجْعَفدُر ْبدُن َأب دي َطال دب  م دْن َأْرض  اْلَحَبَشدة  ا َقدد  َقاَل: َلمَّ

 
 
  َرُسوُل اهلل

 
ا َنَظَر َجْعَفٌر إ َلى َرُسول  اهلل   َفَلمَّ

 
َرُسدوُل  َفَقبَّدَل ، َحَجَل؛ إ ْعَظاًمدا م نْدُه ل َرُسدول  اهلل

 
 
، َوَقاَل َلُه:  اهلل َبْه الن اسب ببَللأقبي َوْخْلقبي»َبْيَن َعْينَْيه  ي َيا َحببيببي، َأنأَت َأشأ ـَن الط ينَـةب ال تـب

َت مب ، َوْخلبقأ

نأَها، َيا
ْت مب بب َأرأ ب الأَحَبَشةب َحببيببي، َحد   ْخلبقأ

ي َعنأ َبعأضب َعَجائب
نب دي َيدا  «.ثأ َقاَل: َنَعْم، ب َأب ي َأْندَت َوُأمِّ

دَها م ْكَتدٌل، َوَأْقَبدَل َشدابٌّ  ِ  ُطُرق َها، إ َذا َأَنا ب َعُجوز  َعَلدى َرْأس  ، َبْينَا َأَنا َقائ ٌم ف ي َبْع
 
ُِ َرُسوَل اهلل  َيدْرُك

 َتُقدوُل: َعَلى َفَرس  َلُه، َفَزَحمَ 
َ

دي َها، َفاْسَتَوْت َقائ َمًة، َوَأْتَبَعْتدُه اْلَبَصدَر، َوه  ْكَتَل َعْن َرْأس  َها، َوَأْلَقى اْلم 

. َقداَل َجداب ٌر: َفنََظد دال م  ، َفداْقَتصَّ ل ْلَمْظُلدوم  م دَن الظَّ يِّه 
ْرُت اْلَوْيُل َلَك َغًدا إ َذا َجَلَس اْلَمل ُك َعَلى ُكْرس 

 
 
   إ َلى َرُسول  اهلل

 
، ُثدمَّ َقداَل َرُسدوُل اهلل َمدار  ُر َعَلى َعْينَْيه  م ْثدَل اْلج  َس » :َوإ نَّ ُدُموَعُه َلَتنَْحد  َا َقـد 

َت ل  ، َغيأَر ْمَتعأ مب
َن الظ الب ْه مب ة  َا َيأأْخب  الأَمظأْلوْم َحق   .(3)«اهللْ ْأم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. 67صددوق تغيدر بدأخرة. التقريدب ) ،الدرحمن بدن وهدب أحمد بدن عبدد ولف  الجلوس منكر، تفرد به =

 (.6293صدوق يخطئ من حفظه. التقريب ) :محمد بن مسلم الطائفيو

( مددن طددرق أخددرى عددن القاسددم بددن عبددد 970والحددديث أخرجدده جماعددة كالبخدداري يف األدب المفددرد )

 الواحد، ولم يذكروا لف  الجلوس.

 (.4/374مجموح الفتاوى، البن تيمية ) (1)

 وضعفه األلباين. (.2549ي يف السنن )( أخرجه الرتمذ2)

 655) (334/ 6أخرجدده الطدد اين يف األوسددط )( 3)
ُّ

 «وائددد ومنبددع الفوائدددمجمددع الزَّ »يف  (. قددال الهيثمددي

 وفيه مكِّ  ،يف األوسط  اينُّ(: رواه الطَّ 5/209)
ُّ

  ي
ُّ

  وهو ضعيف. ،بن عبد اهلل الرعيني

 قال عنه الذهب
ٌّ

يُثدُه َغْيدُر َمْحُفدوظ  ي: له منداكير. وقدال الُعقيلدي: أقول: إسناده ضعيف جدا، ومكي َواَل  ،َحد 

= 
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 وجه الداللة من احلديث:

 
ُّ

نَْد الَقَضْاء  َيُكوُن جالسًا على كرسديِّه، فيقضدي بدين العبداد، فيقدتصُّ  هلل أنَّ ا بيَّن النَّبي ع 

 للمظلوم من الظَّالم.

بُّ »َقاَل:  : َعْن ُعَمَر السابعالدليل  -   إ َذا َجَلَس الرَّ
ِّ

ي  .(1)«َعَلى اْلُكْرس 

 وجه الداللة من احلديث:

 أثبت الحديث أنَّ الجلوس صفة من صفات اهلل تعالى.

ه  اأْلََحاد يث  اَل ُينْك ُروَنَها»قال وكيع:  ُثوَن ب َهذ   .(2)«َأْدَرْكنَا اأْلَْعَمَ  َوُسْفَياَن ُيَحدِّ

ه  َتْقُعُد  اْلَميُِّت »قال ابن تيمية:  ديُح َوَذل دَك  ُه َوَتْجل ُس ُروُح ف ي َقْبر  ُب َوَتص  ُم َوُتَعدذَّ َوُتْسَأُل َوُتدنَعَّ

ه . ًعا ف ي َقْبر  ؛ َمَع َكْون ه  ُمْضَطج  ٌل ب َبَدن ه  ه  َلْيَس ُهدَو م ْثدَل ُقُعدود   ....ُمتَّص  َوإ َذا َكاَن ُقُعوُد اْلَميِّت  ف ي َقْبر 

  ،اْلَبَدن  
ِّ

يث   "اْلُقُعود  َواْلُجُلوس  "َلْف    م نْ  َفَما َجاَءْت ب ه  اآْلَثاُر َعْن النَّب ي  َتَعاَلى َكَحدد 
 
ف ي َحقِّ اهلل

دداب   َجْعَفددر  ْبددن  َأب ددي َطال ددب   يث  ُعَمددَر ْبددن  اْلَخطَّ ددَفات   َوَحددد  َمددا َأْوَلددى َأْن اَل ُيَماث ددَل ص  ه  َوَغْير 

َباد    .(3)«َأْجَسام  اْلع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [.812(. وسيأيت تخريجه ]4/179. الميزان )ُيْعَرُف إ الَّ ب ه   =

إسناده ضعيف، فيده عبدد اهلل بدن خليفدة الهمدداين الكدويف، قدال  (587) (585)لعبد اهلل بن أحمد  ،( السنة1)

 (.3294( التقريب )2/414مقبول. ميزان االعتدال )الذهبي: ال يكاد يعرف. وقال ابن حجر: 

 قال الذَّ 
ُّ

 ثين، أخرجه الحداف  ضدياء الددِّ : هذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدِّ هبي
ُّ

يف  ين المقدسدي

ي عدن العددل الحداف  إذا حددَّ  عندده أنَّ  فال أدري أخرجه أم ال؟ فدإنَّ  ،صحيحه، وهو من شر  ابن حبان

 ذلك إسناد صحيح.رجل لم يعرف بجرح، فإن 

ة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، واألعم ، وإسرائيل، وعبد الرحمن بدن مهددي، فإذا كان هؤالء األئمَّ 

د دوأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيدرهم ممَّ ذين هدم ُسدُرج ن يطدول ذكدرهم وعدددهم الَّ

ثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعندوا يف إسدناده، وا هذا الحديث بالقبول وحدَّ قد تلقَّ  ،ىَج الهدى ومصابيح الدُّ 

/ 2انظر: العرش، الذهبي ) .إلى اهلل  هُ مَ لْ ع   ُل ك  نَ وَ  ،ى ننكره ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن بهفمن نحن حتَّ 

156.) 

 .(587) (302/ 1( السنة عبد اهلل بن أحمد )2)

 .(151 - 150( شرح حديث النزول، البن تيمية )ص3)
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)قعدود  باإلنسدان، فدإن صدفة قعدوده أثنداء حياتده استدل ابن تيمية هنا بقيداس األولدى، َفَمثَّدَل 

، وهددذا (مددع اضددطجاح البدددن يف القدد  )قعددود الددروح ليسددت كقعددوده يف قدد ه بعددد مماتدده البدددن(

 كقعود المخلوق.  االختالف وقع يف مخلوق واحد، فمن باب أولى أال يكون قعود الخالق

َثن ي َأْحَمُد ْبُن َسع يأخرج عبد اهلل بن أحمد:  ْعُت َأب ي َيُقوُل: َحدَّ  َقاَل: َسم 
ُّ

م ي ار  د  َأُبو َجْعَفر  الدَّ

َجَة َيُقوُل:  ْعُت َخار  اٌر َبلُِّغوا ن َساَءُهْم َأنَُّهنَّ َطَوال ُق »َسم  يَُّة ُكفَّ
دنَّ  ، َوَأنَُّهدنَّ اْلَجْهم  ه  َْزَواج 

 
 ،اَل َيْحل ْلدَن أل

-1]ْـه:  ﴾      ﴿ :، ُثمَّ َتاَل «َواَل َتْشَهُدوا َجنَائ َزُهمْ  ،َتُعوُدوا َمْرَضاُهمْ اَل 

ْست َواءُ َوَهْل َيُكوُن  ، [5]ْه:  ﴾ :﴿   َلى َقْول ه  إ    [2
 

 . (1)إ الَّ ب ُجُلوس   اال

دلف يدذكروهنا وال ينكروهندا؛ ألنَّ هدذا سدبيل  فالحاصل أنَّ صفة القعود والجلوس كدان السَّ

فات كلِّها؛ فإنَّها تثبت على ما َيل يُق باهلل سبحانه وتعالى  .(2)الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وأبوه: مجهول. لسان 39( إسناده ضعيف. أحمد: ثقة حاف . التقريب )10 بن أحمد )( السن، عبد اهلل1(

(. وخارجة: هو ابن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السرخسي، مدرتو ، وكدان يددلس 4/60الميزان )

 (.1612هد(، ت ق. التقريب )168عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه، من الثامنة مات سنة )

 (.59م بمخالفات الموافقات واالعتصام، ناصر بن حمد بن حمين الفهد )ص اإلعال( 2)
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 القول الثاني: عدم إثبات صفة القعود هلل تعاىل.
نَّة رين من أهل السُّ  .(1)وهو قول المتأخِّ

 أدلة القول الثاني:

ديث عدن ثبدت فيهدا حداستدلَّ القائلون بعدم ثبوت صفة الجلوس هلل تعدالى، حيدث إنَّده لدم يَ 

 توقيفية، ال تثبت إال بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. اهلل  ، وصفاُت الرسول 

يخ األلباينُّ: بِّ تعالى حديًثا ثابًتا» قال الشَّ  .(2)«وال أعلم يف جلوس الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.64)ص ، قسم الدراسةبن أبي القاسم الدشتيا( إثبات الحد هلل تعالى، محمود 1)

 .(93مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، لأللباين )ص (2)
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 (1)ِةَزْج: صفة احُل السادس املبحث

نَّة والجماعة  إن  زَ جأ صفة الْح  يثبتونأهل السُّ
  تعالى.هلل (2) ةب

 .(3)عدم ثبو  صفة الحجزة هلل تعالىب: وقال أهل التأويل

 :املثبتنيأدلة 

  الدليل األول: َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة  -
ِّ

ا َفدَرَغ م نْدُه َقاَمدت   َعن  النَّب ي َقاَل:  َخَلَق اهلُل الَخْلَق، َفَلمَّ

ْحَمن   ُم، َفَأَخَذْت ب َحْقو  الرَّ ح  . َقداَل: َأاَل الرَّ ، َفَقاَل َلُه: َمْه، َقاَلْت: َهَذا َمَقاُم الَعائ دذ  ب دَك م دَن الَقط يَعدة 

، َقالَ  ، َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعك  َل َمْن َوَصَلك  . َقداَل َأُبدو ُهَرْيدَرَة:  َتْرَضْيَن َأْن َأص  . َقاَل: َفَذا   ْت: َبَلى َيا َربِّ

ددْنُتْم:  ]محمــد:  ﴾          ﴿اْقددَرُءوا إ ْن ش 

22](4) . 

  َعبَّداس   الدليل الثاين: عن اْبدن   -
ِّ

ُي َعدن  النَّب دي نَةر :  ُيَحددِّ َم ْشـجأ
حب ـَزةب  (5) إبن  الـر  ـَبةر ببْحجأ

 خب

َطْ  َمنأ َقَطَعَها ْل َمنأ َوَصَلَها، َوَيقأ
، َيصب َمنب حأ الر 

(6). 

 وجه الداللة من احلديث:

 من صفات اهلل تعالى. ةَ زَ جْ دلَّت هذه األحاديث على أنَّ الحُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.684بوب المصنف لصفة الُحْجَزة   وأخرج حديثا فيه، سيأيت برقم ]( 1)

ه .( 2( َزار  َوَشددِّ ُع َعْقد  اإل  ة: حجدز.1/344النهايدة يف غريدب الحدديث ) الَحْقُو َوالُحْجَزُة: َمْوض  لسدان  ( مدادَّ

ة: حقا.14/189العرب )  ( مادَّ

(، قطف الثمدر يف بيدان 2/82( األسنى يف شرح أسماء اهلل الحسنة، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )3)

 (.71القنوجي )ص عقيدة أهل األثر،

 (6/134[ )22]محمد:  ﴾ ﴿ :( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب4)

(4830.) 

ُة. لسنان العنرب ) (5) ِر امْلُْشنتربِكر نجر نْجنُة: الُغْصنُن امْلُْشنتربُِك، أو ُعنُروَُّ الش  نْجنُة والش  نْجنُة والشج ُن والشِّ جر ( 13/233الش 

ة: شجن.  ماد 

 [.846وسيأيت ] .يف تحقيقه للمسند األرنؤو شعيب صححه  (.3001( أخرجه أحمد يف المسند )6)
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يُّ 
وذ  ي عبدد اهلل، فنظدر فيده، : جداءين كتداب مدن دمشدق، فعرضدته علدى أبد(1)قال أبو بكر الَمرُّ

 
ِّ

أنَّ اهلل َخَلدَق الَخْلدَق حتَّدى إذا فدرغ مدنهم  وكان فيه أنَّ رجالً ذكر حديث أبدي هريدرة عدن النَّبدي

حم، فأخدذت بحَ  داه  و  ْقدقامت الدرَّ جدل تلقَّ حمن، وكدان الرَّ فرفدع  -يعندي حدديث أبدي هريدرة-الدرَّ

ي رأسه فقال: َأَخاُف أن تكون كفرت. فقال أب  و عبد اهلل: هذا جهمي.المحدِّ

دار أنَّده قدرأ عليده حدديث  وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد اهلل سنل عن حديث هشدام بدن عمَّ

حم» حمن، فقدال: َأَخدداُف أن تكدون قددد َكَفدْرَت. فقددال: هددذا « يجديء الددرَّ يدوم القيامددة فتتعلَّدق بددالرَّ

، ما له ولهذا؟ قلت: ما تقول؟ قال: يمضي الحديث على ما جاء
ٌّ

 .(2)شامي

: وقال أبو موسى المديني:  يث  ْحمن"ويف الَحد  َم َأَخَذْت بُحْجدزة الدرَّ ح  وإجدراؤه .. ."إنَّ الرَّ

 .(3)على ظاهره َأْوَلى

 و
ُّ

 .(5)وقْ : ومن صفاته سبحانه: اليد، واليمين.... والحَ (4)قال القنوجي

 :أهل التأويلأدلة 

ُي َعددن  ا الدددليل األول: عددن اْبددن   -  َعبَّدداس  ُيَحدددِّ
ِّ

ــَزةب لنَّب ددي ــَبةر ببْحجأ
نَةر  خب َم ْشــجأ

حب ــر  : إبن  ال

َطْ  َمنأ َقَطَعَها ْل َمنأ َوَصَلَها، َوَيقأ
، َيصب َمنب حأ الر 

(6). 

 احلديث: وجه الداللة من

 ، يدلُّ على ذلك ما رواه َأب و َسع يد   ،المراد بالحجزة هنا قائمة العرشقالوا: 
ِّ

 َعدن  النَّب دي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ، يُّ
وذ  اج  الَمرُّ د  بن  الَحجَّ  (.41مضت ترجمته يف صفحة )َأُبو َبْكر  َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ

 .(210/ 6بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية ) (2)

 (.1/405المجموح المغيث يف غريبي القرآن والحديث، أبو موسى المديني )( 3)

ابن ُلْطف اهلل الحسيني البخاري القندوجي، أبدو الطّيدب: مدن رجدال  محمد صديق خان بن حسن بن علي (4)

قنددوج )بالهنددد( وتعلددم يف دهلددي. وسددافر إلددى هبو ددال طلبددا النهضددة اإلسددالمية المجددددين. ولددد ونشددأ يف 

للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، وتزوج بملكة هبويال، ولقب بنواب عالي الجداه أميدر الملدك هبدادر. لده نيدف 

 (.6/168هد(.األعالم، للزركلي )1307وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية.تويف سنة )

 .(71ة أهل األثر، القنوجي )صقطف الثمر يف بيان عقيد (5)

 .(74يف صفحة ) ( تقدم تخريجه6)
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يْق »َقاَل:  َل َمنأ ْيفب ، َفَأْكوْن َأو 
َياَمةب َم القب َعْقوَن َيوأ ـنأ َقـَوائبمب الن اْس َيصأ

ـبر ببَقائبَمـةل مب ، َفـهبَذا َأَنـا ببْموَسـى  خب

َقةب الَطورب  َي ببَصعأ ي َأمأ ْجوزب
ي َأَفاَق َقبألب رب ، َفالَ َأدأ شب  .(1)«الَعرأ

 . (3) عمر بن رسالن البلقينيالقول إلى شيخه  هذا (2)حجر وعزى ابُن 
 مناقشة:

واب عددم حمدل كدالم اهلل ورسدولههذا على مذهب أهل التَّأويل المذموم، ) علدى   والصَّ

دحابة  عصدر الصَّ
ِّ

 اخاطبد ورسدوله  وأتبداعهم؛ ألنَّ اهلل   االصطالحات الحادثة بعد مضدي

قون بين الحقيقة والمجازالنَّاس بلغة العرب، والمخاطَ   .(4)(بون فهموا مراده، وما كانوا يفرِّ

وال التدابعين،  عصدر الصدحابة وجدد يف ، لدم ي"ومجداز حقيقة" تقسيم األلفاظ إلىأقول: 

 إنما استحدي بعدهم بزمن.

 ، الدليل الثاين: َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة  -
ِّ

نأْه َقاَمتب »َقداَل:   َعن  النَّب ي
ا َفَرَغ مب َق، َفَلم  َخَلَق اهللْ الَللأ

َمنب  حأ وب الر  ْم، َفَأَخَب أ ببَحقأ حب ، َقـاَل: َأاَ الر  ـَن الَقطبيَعـةب ََ مب : َهَبا َمَقـاْم الَعائبـبب ببـ ، َفَقاَل َلْه: َمهأ، َقاَلتأ

: َبَلى َيا  ، َقاَلتأ َب َطَ  َمنأ َقَطَع ، َوَأقأ
َب َل َمنأ َوَصَل

َضيأَن َأنأ َأصب ، َقاَل: َفَباكب َترأ  .«َرب 

دددْنُتْم:           ﴿َقددداَل َأُبدددو ُهَرْيدددَرَة: اْقدددَرُءوا إ ْن ش 

 ﴾  :(5)[22]محمد . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾...  ﴿: ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبيداء، بداب قدول اهلل تعدالى1)

 (. 3398) (4/153)  [143]األعراف:  ﴾  ﴿ -إلى قوله 

 (.10/418ي البن حجر )فتح البار (2(

شيخ اإلسالم سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن نصير بن صالح البلقيني الكناين، مجتهد عصره،  (3(

ّي "له شرح على جامع الرتمذي سماه:  وعالم المائة الثامنة، تويف  ،"اْلعرف الشذي على َجامع التِّْرم ذ 

طبقات الشافعية البن قاضي  (1/329هرة )هد(. حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقا805سنة )

 (737، ترجمة4/42شهبة )

 (.382/ 2( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد اهلل بن محمد الغنيمان )4)

 .(74يف صفحة ) ( تقدم تخريجه5)
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 وجه الداللة من احلديث:

بِّ عنهدا بحدال مسدتجير يأخدذ  دلة والدذَّ حم وما هي عليده مدن االفتقدار إلدى الصِّ شبَّه حالة الرَّ

ام، بحقو المستجار به، ثمَّ أسند على سبيل االسدتعارة التَّخييليَّدة مدا هدو الزم للمشدبَّه بده مدن القيد

حت االستعارة بالقول واألخدذ وبلفد  الحقدو؛ فهدو  فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثمَّ رشِّ

اسددتعارة أخددرى، والتَّثنيددة فيدده للتَّأكيددد؛ ألنَّ األخددذ باليدددين آكددد يف االسددتجارة مددن األخددذ بيددد 

 .(1)واحدة

ضداه يف اللُّغدة، وإنَّمدا : ال أعلم أحًدا من العلماء حمل الحقو على ظداهر مقت(2)قال الخطابي

ة، واستجار بذي ملكة وقدرة  .(3)معناه اللِّياذ واالعتصام؛ تمثُّالً له بفعل من اعتصم بحبل ذي عزَّ

 الرأي الراجح:

اجح هو ثبوت صفة الحجزة هلل تعالى؛ لما يأيت:  الرَّ

حيحة.-1  ثبوت ذلك يف األحاديث الصَّ

ل قال ابن الوزير -2 دفات، : اعلم أنَّ مذهب السَّ ف أنَّ كلَّ من بلغه حديث من أحاديدث الصِّ

دكوت، ثدمَّ  يجب عليده فيده سدبعة أمدور: التَّقدديس، ثدمَّ التَّصدديق، ثدمَّ االعدرتاف بدالعجز، ثدمَّ السُّ

، ثمَّ التَّسليم.  اإلمسا ، ثمَّ الكفُّ

ا التَّقديس، فتنزيه اهلل تعالى عن مشاهبة المخلوقات جميعها.  أمَّ

ا التَّصديق   فهو اإليمان بأنَّ ما ذكره َحقٌّ على الوجه الذي قاله وأراده.وأمَّ

ا االعرتاف بالعجز، فهو أن يقرَّ بأنَّ معرفة  مراده   ليس من شأنه. وأمَّ

كوت فهو أن ال يسأل عن معناه، وال يخوض فيه، ويعلم أنَّ سؤاله عنده بدعدة، وأنَّده  ا السُّ وأمَّ

، و ْين ه   أنَّه يوشك أن يكفر لو خاض فيه، وهو ال يشعر.يف خوضه فيه ُمَخْاط ٌر ب د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/580فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر ) (1)

دد  ( 2)   َأُبو ُسدَلْيَماَن َحْمدُد بدُن ُمَحمَّ
ُّ

ْيَم بدن  َخطَّداب  الُبْسدت ي .بدن  إ ْبدَراه  ُب التََّصدان ْيف  ، َصداح 
ُّ

داب ي له معدالم ، الَخطَّ

.الحديث،  ، للدذهبي الندبالءسدير أعدالم هدد(. ينظدر: 388تويف سدنة )ُول َد: َسدنََة ب ْضدَع َعْشدَرَة َوَثدالَي  ماَئدة 

(17/23.) 

 .(184( أقاويل الثقات يف تأويل األسماء والصفات واآليات المحكمات والمشتبهات، الكرمي )ص3)
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يدادة فيده، والنُّقصدان  ف يف تلك األلفا  بالتَّصريف، والتَّبدديل، والزِّ ا اإلمسا : فال يتصرَّ وأمَّ

 منه، والجمع والتَّفريق، بل ال ينطق إالَّ بذلك اللَّف ، وعلى ذلك الوجه.

ا الكفُّ فإنَّه يكفُّ باطنه عن البحث عنه،  ر فيه.وأمَّ  والتَّفكُّ

ا التَّسليم فأن ال يعتقدد برسدول اهلل  ده إلديهم ظنَّدة؛  وأمَّ وأصدحابه وتدابعيهم هتمدة، وال يوجِّ

ليل على صدقه  دحابة  لقيام الدَّ دا ال يجدوز، وعدالدة الصَّ ومعرفته بمدا يجدوز علدى اهلل تعدالى ممَّ

هدم بدأنَّهم خيدر القدرون بعدده. فهدذه وتابعيهم، وثناء اهلل تعالى عليهم يف كتابه العزيدز، وشدهادته ل

َلف ُوُجوَبَها ُة السَّ  .(1)َسْبُع وظائف اْعَتَقَد كافَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/341العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أبي القاسم، البن الوزير ) (1)
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 (1): إطالق احلد على اهلل تعاىلالسابع املبحث
الحد من باب اإلخبار عن اهلل سبحانه وتعدالى،  وبداب اإلخبدار يختلدف عدن بداب األسدماء 

اهلل سدبحانه وتعدالى أنده اسدمًا لده أو صدفة،  والصفات، فاألسماء والصفات توقيفية، فمدا أخ ندا

يثبدت لدده كمددا جدداء يف القددرآن وصددحيح السددنة، ومددا ال فددال، وال يسددمى اهلل سددبحانه وتعددالى، وال 

 .و يصف به نفسه، يف كتابه، أو على لسان نبيه أيوصف، بما لم يسم 

هدو كتداب اهلل  فاألصل يف إثبات األسماء والصفات أو نفيهمدا عدن اهلل تعدالى "قال الذهبي:

، فما ورد إثباته من األسماء والصدفات يف القدرآن والسدنة الصدحيحة فيجدب إثباتده، وسنة نبيه 

 .(2)"وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه

، فدال يتقيدد فيده بمدا تقيدد يف بداب األسدماء أما اإلخبار عنه سبحانه وتعالى فهدو بداب واسدع 

 .والصفات

يشدرت  فيده التوقيدف، فمدا يددخل يف اإلخبدار عنده تعدالى ن بداب اإلخبدار ال إ "قال الذهبي:

 أوسع مما يدخل يف باب أسمائه وصفاته.

)الشيء( و )الموجود( و )القائم بنفسه( ، فإنه يخ  به عنه وال يدخل يف أسمائه الحسدنى  دك

وصدفاته العليددا، فاإلخبددار عندده قددد يكددون باسددم حسددن، أو باسددم لدديس بسدديء، أي باسددم ال ينددايف 

فيخ  عن اهلل بما لدم ، ، وال يجب أن يكون حسنًا. وال يجوز أن يخ  عن اهلل باسم سيءالحسن

يرد إثباته ونفيه بشر  أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد بده حقدًا يليدق بداهلل تعدالى فهدو 

 .(3)"رده وجب مقبول، وإن أراد به معنى ال يليق باهلل 

اإلثبدات،  نَّة يف إثبات الحدِّ هلل تعالى علدى ثالثدة أقدوال:أهل السُّ  المنتسبون إلىاختلف وقد 

 والنفي، والتوقف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.889ورد إطالق الحد عند المصنف برقم ]( 1)

 (.1/238العرش، الذهبي ) (2)

 (.1/240عرش، الذهبي )ال (3)
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 اهلل تعاىل له َحدٌّ ال يعلمه َأَحٌد َغْيُرُه. أنَّ: األول القول

قدول السدلف واألئمدة، وأهدل الحدديث والكدالم والفقده قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وهذا 

 . (1) والتصوف
اهلل أحمدد بدن حنبدل،  اهلل بدن المبدار ، واإلمدام أبدو عبدد مدام عبدد: اإلوممن قال هبذا القول

 الدارمي، وأبو عبد اهلل ابن بطة، وسأورد أقوالهم. وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن سعيد

قدال أحمدد بدن حنبدل: قدد  .؟ قال: على العدرش ب َحدد  قيل البن المبار : كيف نعرف اهلل 

 ﴾          ﴿عبد اهلل:  بلغني ذلك عنه، وأعجبه، ثمَّ قال أبو
 . (2)[22]الفجر:  ﴾     ﴿، ثمَّ قال:  [210]البقرة: 

فوق سبع سموات  على العدرش، بدائن مدن خلقده  نعرف ربنا »وقال عبد اهلل بن المبار : 

 .(3)«، وال نقول كما قالت الجهمية: ها هنا، وأشار بيده إلى األرضب َحد  

قدال: يف  -وقيدل لده: كيدف تعدرف ربَّندا؟  -قيل ألحمد بن حنبل: ُيْحَكدى عدن ابدن المبدار  

. فقال أحمد: هكذا هو عندنا ابعة على عرشه بحد  ماء السَّ : مدا -يعندي ألحمدد  –. فقلندا لده (4)السَّ

قال: ال أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن يف خمسة مواضدع:  ؟"بحد"ر  معنى قول ابن المبا

﴿   ﴾  :[10]فــــــــــاْر  ،﴿    ﴾  :َو [17]الملــــــــــ ،﴿ 

  ﴾  : (5)[4]المعار . 

ه   ، واهلل أعلم ب َحدِّ  .(6)وقال أحمد بن حنبل: وهلل عرش، وللعرش َحَمَلٌة يحملونه، وله َحدٌّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(301/ 6( درء تعارض العقل والنقل )1(

 (.158/ 7( اإلبانة الك ى، البن بطة )2)

ددنَّة ) (،1/224الدددارمي يف نقضدده علددى المريسددي )( رواه 3) (. قددال شدديخ 216وعبددد اهلل بددن أحمددد يف السُّ

ار ، ثابدٌت عنده مدن غيدر وهدذا مشدهور عدن ابدن المبد(: »5/184اإلسالم ابن تيمية يف مجموح الفتاوى )

 [.889وسيأيت ]«. وجه
 (.2/34( درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية )4)
 (.2/614( بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية )5(

 .(1/254العرش، الذهبي )( 6)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 81 
 

 ﴾       ﴿وقيدل إلسدحاق بددن راهويده: َقدْوُل اهلل تعددالى: 
د، وهدو بدائن كيف تقول فيه؟ قال: وحيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبدل الوريد  [7]المجادلة: 

؟ قال: نعم  .(1)من خلقه، قال حرب: قلت إلسحاق بن راهويه: العرش بحد 

: أنَّ اهلل تعالى له َحدٌّ ال يعلمه َأَحٌد َغْيُرُه، وال يجدوز ألحدد أن 
ُّ

م ي ار  وقال اإلمام أبو سعيد الدَّ

ْلددَم ذلددك إلددى اهلل؛ ف ، َوَيك ددُل ع  ه يف نفسدده، ولكددن يددؤمن بالحدددِّ م لحدددِّ دده  َفددْوَق يتددوهَّ هددو علددى َعْرش 

ْان  اْثنَْان   ، َفَهَذْان  َحدَّ  .(2)َسَمْاَوْات ه 

وقال ابن بَطَّة: الجهميَّة تجحد أنَّ هلل عرًشا، وقالوا: ال نقول: إنَّ اهلل على العدرش؛ ألنَّده أعظدم مدن 

يدرة غيدر العدرش، َفدَردُّوا العرش، ومتى اعرتفنا أنَّه على العرش، فقد َحدَدْدنَاُْه، وقدد َخَلدْت م نْدُه أمداكن كث

سددول  بوا أخبددار الرَّ ،  [5]ْــه:  ﴾    ﴿، قددال اهلل تعددالى: َنددصَّ التَّنزيددل، وكددذَّ

]هــود:  ﴾   ﴿، وقددال:  [59]الفرقــان:  ﴾     ﴿وقددال: 

دة المسدلمين عدن المصدطفى ، وجاءت األخبار وصحيح اآلثار من جهة النَّقل عن أهل العدالدة وأ [7 ئمَّ

  ُالَّة َدُة الضَّ  .(3)م ْن ذ ْكر  العرش ما ال ُينْك ُرُه إالَّ الُمْلح 

ْلدم  م دَن اْلُمدْؤم ن يَن َأنَّ اهلَل وقال:  يدع  َأْهدل  اْلع  َحاَبة  َوالتَّاب ع يَن، َوَجم  َوَأْجَمَع اْلُمْسل ُموَن م َن الصَّ

ديٌط ب  َتَباَرَ  َوَتَعاَلى َعَلى َعرْ  ْلُمدُه ُمح  ، َوع  ده  ، َفْوَق َسَماَوات ه  َبدائ ٌن م دْن َخْلق  ه  ، ش  ده  يدع  َخْلق  اَل َيدْأَبى َجم 

، َوُهْم َقْوٌم َزاَغْت ُقُلوُبُهْم، َواْسدَتْهَوْتُهمُ  يَّة 
َب اْلُحُلول  دَياط يُن  َذل َك َواَل ُينْك ْرُه إ الَّ َمن  اْنَتَحَل َمَذاه  الشَّ

، َوَقداُلوا: إ نَّ اهلَل َذاَتدُه اَل َيْخُلدو م نْدُه َمَكداٌن، َفَقداُلوا: إ نَّدُه ف دي اأْلَْرض  َكَمدا ُهدَو ف دي  َفَمَرُقوا م نَ  ين  الدِّ

يع  اأْلَْشَياء   َماء  َوُهَو ب َذات ه  َحالٌّ ف ي َجم   . (4) السَّ
ب من الجنس والفصل، فالقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ا الحدُّ المركَّ يجوز يف حدقِّ اهلل  : وأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.158/ 7( اإلبانة الك ى، البن بطة )1)

مددن  لعنيدد فيمددا افدرتى علددى اهلل ( نقدِ اإلمددام أبدي سددعيد عثمدان بددن سدعيد علددى المريسدي الجهمددي ا2)

 (.224/ 1التوحيد، أبو سعيد الدارمي )
 (.7/168( اإلبانة الك ى، البن بطة )3)

 (136/ 7( اإلبانة الك ى البن بطة )4(
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، َوَحدٌّ بصفاته، َوَحدٌّ بمقداره.  ب َذْات ه 
ٌّ

اتيَّة َفُيَرْاُد به: َعل ي ا َحدُّ َعْين ه  الذَّ  تعالى. فأمَّ

دٌل فيمدا  ه  َعنُْه؛ ب َحْيُث ال يختلط به، وهذا َدْاخ  ُل فهو بمعنى انفصاله عن غيره، َوَتَميُّز  ا األوَّ فأمَّ

دذين يجعلونده مختلًطدا بالمخلوقدات؛ ولهدذا قدال:  َقَصَدُه اْبُن المبار  َوَغْيُرُه؛ خالًفدا للجهميَّدة الَّ

؛ فإنَّ الحدَّ هو الَفْصُل والتَّمييز بينه وبين غيره. ه  ب َحد   َبْائ ٌن م ْن َخْلق 

نَّة القدائلين بدأنَّ اهلل فدوق العدرش، بدل وعندد ا دذين َوالَحدُّ هبذا المعنى ُمتََّفٌق عليه بين أهل السُّ لَّ

َيُقوُلون: ال داخل العالم وال خارجه أيًضدا؛ فدإنَّ األعدراض المختلفدة كدالطَّعم واللَّدون إذا قامدت 

 .(1)بجسم واحد، كانت متميِّزة بخصائصها وحدودها، وليست متميِّزة بأعياهنا وذواهتا

 القول الثاني: نفي احلدِّ عن اهلل تعاىل: -

نَّة والحديث أو أكثرهم يقولون: إنَّه فوق سدماواته ثمَّ إنَّ كثيرً »َيُقوُل ابن تيمية:  ة السُّ ا من أئمَّ

، َوَبْعُضُهم َأْنَكَر الَحدَّ  ، َوم نُْهْم َمْن لم يطلق لف  الحدِّ ه  ب َحد   .(2)على عرشه َبائ ٌن م ْن َخْلق 

 قال 
ُّ

ي َيال س  يُّ َوُشْعَبُة َوَحمَّ : َأُبو َداُوَد الطَّ يٌك َكاَن ُسْفَياُن الثَّْور  اُد ْبُن َسَلَمَة َوَشر  اُد ْبُن َزْيد  َوَحمَّ

يَث اَل َيُقوُلدوَن َكْيدَف، َوإ َذا ُسد وَن َواَل ُيَشدبُِّهوَن َواَل ُيَمثُِّلدوَن، َيدْرُووَن اْلَحدد  ددُّ ن ُلوا َوَأُبو َعَواَنَة اَل ُيح 

. َقاَل َأُبو َداُوَد: َوُهَو َقْوُلنَا  .(3)َأَجاُبوا ب اأْلََثر 

بن قتيبة: وعدل القول يف هذه األخبار أن نؤمن بما صحَّ منها بنقل الثِّقات لها، فندؤمن وقال ا

نيا، وأنَّده علدى العدرش اسدتوى، وبدالنَّفس  دماء الددُّ ؤية والتَّجلِّي، وأنَّه يعجدب ويندزل إلدى السَّ بالرُّ

، أو أن نقيس على ما جاء ما  ، فنرجدو أن واليدين، من غير أن نقول يف ذلك بكيفيَّة أو بحد  لم َيْأت 

 .(4)نكون يف ذلك القول والعقد على سبيل النَّجاة غدًا إن شاء اهلل تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/67( المستدر  على مجموح فتاوى شيخ اإلسالم، البن تيمية )1)
 (.527/ 2تيمية )بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن ( 2)

 (.3/3) له(، السنن الك ى، 901األسماء والصفات، للبيهقي )( 3)

 ( .53االختالف يف اللف  والرد على الجهمية والمشبهة، البن قتيبة )ص (4)
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 القول الثالث: التوقف يف املسألة: -

دار الدواع (1)قال أبو إسدماعيل األنصداريُّ  ، وقدد سدألته عدن ابدن (2): سدمعت يحيدى بدن عمَّ

، ولم يكدن لده كبيدر ديدن، قددم عليندا، حبَّان، فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير

 فأنكر الحدَّ هلل، فأخرجناه.

ا لم يأذن بده اهلل، وال أتدى َندصٌّ  : إنكاركم عليه بدعة أيًضا، والخوض يف ذلك ممَّ
ُّ

هبي قال الذَّ

، َوم ْن ُحْسن  إسالم المرء َتْرُكُه ما ال َيْعن يده   دَّ أو ُيوَصدَف َوَتَعداَلى اهلُل أن ُيَحد ،بإثبات ذلك وال ب نَْفي ه 

؛  دذي أراد، بدال م ْثدل  وال َكْيدف  َمُه ُرُسَلُه بدالمعنى الَّ   ﴿إالَّ بما َوَصَف به َنْفَسُه، أو َعلَّ

                   

 ﴾  :(3)[11]الشورى . 

دكوت  وقال يف ميزان االعتدال: إنكاره الحدَّ وإثباُتكم للحددِّ َندْوٌح مدن فضدول الكدالم، والسُّ

َرَفْين  أولى؛ إذ لم َيْأت  َنصٌّ بنف ذلك وال إثباته، واهلل تعالى ليس كمثله شيء، فمدن أثبتده  يعن الطَّ

ا برأيك، وال َنصَّ مَ  ، والمحدود مخلوق، تعدالى اهلل عدن قال له خصمه: جعلت هلل حدًّ َعَك بالحدِّ

 ذلك.

ه اهلل وسدكت  يء المعدوم؛ إذ المعدوم ال َحدَّ له، فمن نزَّ وقال هو للنَّايف: َساَوْيَت َربََّك بالشَّ

َلَف   .(4)َسل َم، َوَتاَبَع السَّ

 أدلة القول األول: -

 أواًل: القرآن الكريم:

                ﴿قددال تعددالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  بن  َأْحَمدَ  (1)  بن  ُمَحمَّ
ِّ

د  بن  َعل ي  بُن ُمَحمَّ
 
 [.890ستأيت ترجمته ] ،َعْبُد اهلل

اي( 2) دار  بدن  الَعنَْبس  حَيى بُن َعمَّ دا ،ر  بن  َيْحَيدى بدن  َعمَّ يَّ ْسدَتان، َأُبدو َزَكر  ج  ُ ، َشدْيُخ س  ُي، الدَواع  َمداُم، الُمَحددِّ اإل 

 هبََراة
َ

 ُتُوفِّي
ُّ

ْيَبان ي  . (483 /17لذهبي )، لسير أعالم النبالء هد(. ينظر:422سنة ) الشَّ

 (.16/98سير أعالم النبالء، الذهبي ) (3)

 .(507/ 3( ميزان االعتدال يف نقد الرجال، الذهبي )4)
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         ﴾  :َ[17، 16]المل . 
 . [5]ْه:  ﴾    ﴿وقال تعالى: 

 . [18]األنعام:  ﴾        ﴿وقال تعالى: 

 . [10]فاْر:  ﴾      ﴿وقال تعالى: 

 ﴾           ﴿وقددددال تعددددالى : 
 . [4]المعار : 

 . [50]النحل:  ﴾        ﴿وقال تعالى: 

 وجه الداللة من اآليات:  

ه   دلَّت اآليات على أنَّ هلل  ا، واهلل أعلم ب َحدِّ  .(1)حدًّ

 ثانيًا: السنة النبوية:

َيَة بْ  - ل: َعْن ُمَعاو  ليل األوَّ ، َقاَل:الدَّ
ِّ

ي َلم  َيٌة َتْرَعدى َغنًَمدا ل دي ق َبدَل  ن  اْلَحَكم  السُّ َكاَنْت ل ي َجار 

يَّة  
ان  َهدا، َوَأَندا َرُجدٌل م دْن َبن دي  (2)ُأُحد  َواْلَجوَّ يُب َقْد َذَهَب ب َشداة  م دْن َغنَم  َلْعُت َذاَت َيْوم  َفإ َذا الذِّ ، َفاطَّ

ةً ، لَ  (3)آَدَم، آَسُف َكَما َيْأَسُفونَ    (4)ك نِّدي َصدَكْكُتَها َصدكَّ
 
، ، ، َفَأَتْيدُت َرُسدوَل اهلل

َّ
دَم َذل دَك َعَلدي َفَعظَّ

 َأَفاَل ُأْعت ُقَهدا؟ َقداَل: 
 
َقاَلدْت: ف دي « َأْيدَن اهلُل؟»َفَأَتْيُتدُه ب َهدا، َفَقداَل َلَهدا: « اْئت ن دي ب َهدا»ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

، َقاَل:  َماء  ، َقاَل: قَ « َمْن َأَنا؟»السَّ
 
 .(5)«َأْعت ْقَها، َفإ نََّها ُمْؤم نَةٌ »اَلْت: َأْنَت َرُسوُل اهلل

ْمَراَن ْبن  ُحَصْين   - ليل الثَّاين: َعْن ع    الدَّ
ُّ

ْبـْد »ألَب دي:  ، َقاَل: َقاَل النَّب ي َيـا ْحَصـيأْن، َكـمأ َتعأ

َم إبَله   . َقداَل: « ا؟الَيوأ دَماء  دًدا ف دي السَّ ، َوَواح  دتًَّة ف دي األَْرض  ََ »َقاَل َأب ي: َسْبَعًة؛ س  َبتـب َفـَأَيْهمأ َتْعـَد لبَرغأ

؟ ََ ــ َبتب . َقدداَل: « َوَرهأ ددَماء  ي ف ددي السَّ ددذ  ََ »َقدداَل: الَّ ــ ــيأنب  َيــا ْحَصــيأْن َأَمــا إبن  َمَت
ََ َكلب ــ ْت مأ َت َعل  ــَلمأ ــوأ َأسأ َل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.107بن أبي القاسم الدشتي )صا( إثبات الحد هلل تعالى، محمود 1)

ينَة   (2(  اْلَمد 
ِّ

ٌع ف ي َشَمال ي يَُّة ب ُقْرب  ُأُحد  َمْوض 
ان   .اْلَجوَّ

 َكَما َيْغَضُبوَن. ْغَضُب َأْي أَ  (3(

 َلْطَمًة. َأْي َلَطْمُتَها (4(

 (.24، 5/23المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ) .(537( )1/381صحيح مسلم )( 5)
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 ََ َتدْين  َوَعدْدَتن ي. َفَقداَل:  «.َتنأَفَعانب  الَكل َمَتدْين  اللَّ
َ

ْمن دي  َعلِّ
 
ا َأْسَلَم ُحَصْيٌن َقداَل: َيدا َرُسدوَل اهلل َقاَل: َفَلمَّ

ي» سب نأ َشر  َنفأ
نبي مب بأ ي، َوَأعب دب نبي ْرشأ مأ ْهم  َألأهب : الل   .(1)«ْقلأ

ا، ولكن ال يعلمه إالَّ هوأَ  ابقة أنَّ هلل تعالى حدًّ  .(2)ْثَبَتت  األحاديث السَّ

-  : ليل الثَّالث: قال إسماعيل الهرويُّ ه  باب إثبات الحدِّ هلل الدَّ  (3). ثمَّ َذَكَر الحديث ب َسنَد 

 
ُّ

َ »إذا أراد أن يندام قدال:  كان النَّبدي ـَماَوا ب َوَرب  األأ ، اللْهـم  َرب  الس  يمب شب الأَعظـب رأ ب َوَرب  الأَعـرأ

، َأْعـوْذ ببـ َقـانب يلب َوالأْفرأ
نأجب ب  َواإلأ

َراةب َل الت وأ ، َفالبَق الأَحب  َوالن َوى، َوْمنأزب ءل ـنأ َشـر  َرب نَا َوَرب  ْكل  َشيأ
ََ مب

ـَيتبهب  ـبر ببنَاصب
ءل َأنأَت  خب ْل َفَلـْكل  َشيأ َو  ـَت األأ ـَدَك ، اللْهـم  َأنأ ـْر َفَلـيأَس َبعأ

خب ـَت اآلأ ، َوَأنأ ءر ََ َشـيأ يأَس َقبأَلـ

يأَن،  ، اقأـضب َعن ـا الـد  ءر ََ َشـيأ ْن َفَلـيأَس ْدوَنـ
ـَت الأَبـاْب ، َوَأنأ ءر ََ َشـيأ َقـ ْر َفَلـيأَس َفوأ

، َوَأنأَت الظ اهب ءر َشيأ

رب  َن الأَفقأ نَا مب
نب  . (4)«َوَأغأ

 

 وجه الداللة من احلديث:

ْشت    قال محمود الدَّ
ُّ

 اهلل  هبذا الحدديث علدى أنَّ  استدلَّ  (5)ة المسلمين : فهذا إمام من أئمَّ ي

هلل تعدالى فهدو  على إثبات الحددِّ  يٌل ل  هذا الحديث ليس فيه دَ  هو، ومن قال: إنَّ  إالَّ  هُ مُ لَ عْ له حدٌّ ال يَ 

 .مْ ه  ت  اْ غَ لُ وال ب   ،يف صدره َغَمٌر، ليس له معرفة بكالم العرب ،رجل ُغْمرٌ 

ُة المسلمين وعلماُء بيان  يعتقددون ة وأئمَّ نَّ ذين هم أهل السُّ أصحاب الحديث الَّ  ب  هَ ذْ مَ  نْ م  فَ 

 ن  عْ يَ « دٌّ ليس هلل تعالى َح »من قال:  ويشهدون: أنَّ 
ْ

مكدان، أو لديس هدو علدى  يف كدلِّ  اهللَ  بدذلك أنَّ  ي

، أو لديس هلل «يًناشد»ال و (6)« اشخًصد»ة، أو ليس سدبحانه ر يف قلوب العامَّ العرش استوى كما تقرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وضعفه األلباين (3483( أخرجه الرتمذي يف السنن )1)

 (.107بن أبي القاسم الدشتي )صا( إثبات الحد هلل تعالى، محمود 2)

 .(579الئل التوحيد، أبو إسماعيل الهروي )ص ( األربعون يف د3)

( أخرجه مسلم يف صدحيحه، كتداب الدذكر والددعاء والتوبدة واالسدتغفار، بداب مدا يقدول عندد الندوم وأخدذ 4)

 (.2713) (4/2084المضجع )

 .إسماعيل الهروّي يعني:  (5(

( أن 16)-(1498) من باب اإلخبار عنه، كمدا أخدرج مسدلم يجوز إطالقها على اهلل  "شخص"كلمة ( 6)

= 
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بداهلل وبيياتده وبمدا جداء  رَ فَ كَ بالمشركين، وَ  َق ح  لَ عن دين اإلسالم، وَ  فقد ارتدَّ  -جهة، وال له مكانٌ 

ا كبيرً نَ ومُ ُص ُخ  وُل قُ ا يَ عمَّ  تعالى اهللُ  به رسوله   ا.ا ُعُلوًّ

ــة:  ﴾  ﴿وقددد قددال اهلل:  ذاٌت، وال  ه  ات ددذَ أي: لدديس كَ  ؛ [11]ســورة الشــورى  ي

مدن غيدر تعطيدل، ومدن قدال  شدبيهَ التَّ  ْى َفدنَ من غير تشبيه، وَ  ةَ فَ أثبت لنفسه الصِّ  . ثمَّ اٌت فَ ص   ه  ات  فَ ص  كَ 

لده  - سبحانه وتعالى - اهلل ويعتقد أنَّ . ةنَّ بالكتاب والسُّ  بالحدِّ يقول: إنَُّه من صفات اهلل التي َثَبَتْت 

ليل مدن بالددَّ  الحدَّ من صدفات اهلل  ، وأنَّ اٌت فَ ص   ه  ات  فَ ص  ، وال كَ اٌت ذَ  ه  ات  ذَ ذات وصفات، ليس كَ 

 ة.نَّ الكتاب والسُّ 

  ﴿، وقدال:  [75]الزمـر: ﴾     ﴿قال تعدالى: 

 ﴾  :قدال اإلمدام أحمدد حدين سدألوه عدن قدول ابدن  يتد، واآليدات الخمسدة الَّ  [5]ْه

ن يف خمسة مواضع: قولده آقال: لهذا شواهد يف القر .«رش استوى بحد  على الع اهللَ  إنَّ »المبار : 

 ﴿وقولددده تعدددالى: ،  [210]البقــرة:  ﴾         ﴿تعدددالى: 

  ﴾  :وقولدده تعددالى:  [10]فــاْر ،﴿    ﴾  :َوقولدده  [17]الملــ ،

    ﴿، وقولددده تعدددالى:  [4]المعـــار :  ﴾   ﴿الى: تعددد

﴾ :[22]الفجر . 

 .(1)اهلل على عرشه بحد   على أنَّ  فهذه ال اهين من قول اهلل تعالى تدلُّ 

، َأْيدَن َكداَن َربُّنَدا قيل الدليل الرابع: -
 
دَماَوات  َواأْلَْرَض؟  : َيا َرُسوَل اهلل َقْبدَل َأْن َيْخُلدَق السَّ

َتْه »َقاَل:  ، َوَما َتحأ َقْه َهَواءر  َما َفوأ
َشْه َعَلى الأَماءب َهَواءر فبي َعَماءل  .(2)«، ْثم  َخَلَق َعرأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َن اهللب »قال:  النبي  = َيْر مب َص َأغأ  .«َوَا َشلأ

 (.130 -129بن أبي القاسم الدشتي )صا( إثبات الحد هلل تعالى، محمود 1)

( والرتمدددذي 16450) (586/ 6) (، واإلمدددام أحمدددد يف المسدددند1093) رواه الطيالسدددي يف مسدددنده (2)

 بددن اإلمددام أحمددد يف السددنةااهلل   سددننهما، وعبددد( يف182) (1/64(، وابددن ماجدده )3109) (5/288)

 (19/207(، والطد اين يف المعجدم الكبيدر )612) ( 1/271(، وابن أبي عاصدم يف السدنة )1/245)

 (.9/6حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )و (.7/168) (، وابن بطة يف اإلبانة468)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 87 
 

 وجه الداللة من احلديث:

ا،  ا؛ حيدث ندصَّ علدى مكانده، والمكدان َيدُدلُّ علدى أنَّ لده َحددًّ الحديث يثبت أنَّ هلل تعالى حدًّ

 . (1)و ولكن ال يعلمه إالَّ ه

دحاب؛ أي: هدو يف ارتفاعده قدد بلدغ قال األزهري:  قال أبو عبيد: العماء يف كالم العرب: السَّ

لندا هدذا الحدديث علدى  حاب ينجاب عنه؛ أي: ينكشف. قال أبو عبيدد: وإنَّمدا تأوَّ حاب؛ فالسَّ السَّ

ددا العمددى يف البصددر كددالم العددرب المعقددول عددنهم، وال ندددري كيددف كددان ذا  العمدداء. قددال: وأ مَّ

 فمقصور، وليس هو من هذا الحديث يف شيء.

: وقد َبَلَغن ي عن أبي الهيثم ولم َيْعُزُه لدي إليده ث َقدٌة أنَّده َقداَل يف تفسدير هدذا -األزهري  –قلت 

الحديث: ولفظه: إنَّه كان يف عمًى؛ َمْقُصْوٌر. قال: َوُكلُّ َأْمر  ال تدركه القلوب بالعقول فهو عمدًى. 

 .(2)قال: والمعنى أنَّه كان حيث ال يدركه عقول بني آدم، وال يبلغ ُكنَْهُه َوْصٌف 

 

 أدلة القول الثاني:

 :أواًل: القرآن الكريم

.  [103]سورة األنعام  ية:  ﴾         ﴿قوله تعالى: 

، وال َغاَيةال أي: ب   ه  ية: ﴾    ﴿، وقوله تعالى: (3)َحد   . [110]سورةْ 

 وجه الداللة من اآليتني:  

ي َأْن ال َحدَّ له يُط به. وهذا َيْقَتض   .(4)ال تدركه؛ أي: ال ُتح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.130لدشتي )صبن أبي القاسم ااهلل تعالى، محمود  إثبات الحدِّ  (1)

 (.156/ 3( هتذيب اللغة، األزهري )2)

 .(258/ 1( العرش، الذهبي )3)

 (.2/176أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي ) (4)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 88 
 

 الرأي الراجح :

ه  م لحددِّ اجح يف المسألة أنَّ اهلل تعالى له َحدٌّ ال يعلمه أحد غيره، وال يجوز ألحد أن يتوهَّ الرَّ

ْلَم ذلدك إلدى ، َوَيك ُل ع  اهلل؛ فهدو علدى عرشده فدوق سدماواته، فهدذان  يف نفسه، ولكن يؤمن بالحدِّ

ان اثنان؛ لما يأيت:  حدَّ

 يف إثبات هذا اللَّف  َردٌّ على الجهميَّة فيما زعموا. -1

ه عليهم، واستوائه على عرشه. -2  يف معنى الَحدِّ إثبات مباينة اهلل لخلقه، وعلوِّ
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 (1)الساق هلل صفة : إثبات الثامن املبحث

دَل عدنهم ة الساق هلل يثبت أئمة السلف صف ، هذا هدو األصدل المقدرر عنددهم، غيدر أنده ُنق 

 .[42]القلم:  ﴾   ﴿: قوالن يف تفسير اآلية 

 ي  رب دأ سعيد الْل  أبيوهو قول ، صفة من صفا  اهلل تعالى يف هبه اآلية القول األول: الساق -

 (2)وْائفة. 

ة. وهو مروي عن ابن عباس  الثاين: المراد بالساق والقول - د   وغيره. الواردة يف اآلية: الش 

قددال جماعددة مددن ،[42]القلــم:  ﴾   ﴿قددال ابددن جريددر: يقددول تعددالى ذكددره: 

حابة والتَّابعين من أهل التَّأويل: يبدو عن أمر شديد  .(3)الصَّ

داق هلل صدفة ليس يف إثبداتهم المروي عن وهذا الخالف ، فدإهنم يثبتوهندا قطعدا بأدلدة   السَّ

ة، أو المدراد  إنما الخالف محصور أخرى أيضا، ددَّ يف تفسير اآلية؛ هل المراد هبا الكشف عن الشِّ

 . (4)الكشف عن ساق اهلل؟ واهلل أعلم

فالحاصل: أن الخالف بينهم يف هذه اآلية: هل هدي مدن آيدات الصدفات أم ال؟ مدع أن صدفة 

 ثابتة عندهم. "الساق"

دفات؛ للحدديث شيخ اإلسالم ابن تيميةل قا وها يف الصِّ : وعدن أبدي سدعيد وطائفدة أنَّهدم عددُّ

ددذي رواه أبددو سددعيد يف  ، وال ريددب أنَّ ظدداهر القددرآن يدددلُّ علددى أنَّ هددذه مددن «الصددحيحين»الَّ

فات  .(5)الصِّ

ة دَّ حابة قد تنازعوا يف تفسير اآلية هل المراد به الكشف عن الشِّ أو المدراد  وقال أيضًا: والصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب المصنِّف لصفة الساق، وأخرج حديثا سيأيت برقم ]( 1)  [.1016بوَّ

جهميدة يف تأسديس بددعهم الكالميدة، (، بيدان تلبديس ال482/ 2دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ) (2)

 (.1/71(، المستدر  على مجموح فتاوى شيخ اإلسالم، البن تيمية )472/ 5البن تيمية )

 (.186/ 23جامع البيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير ) (3)

اف )صالواردة يف الكتاب والسنة صفات اهلل  (4(  (.192، تأليف: علوي السقَّ

 (.2/482لجامع لتفسير ابن تيمية )دقائق التفسير ا (5)
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بُّ عن ساقه  .(1)به أنَّه يكشف الرَّ

قال: وال أعلم خالًفا عن الصحابة يف شيء مما يعد مدن الصدفات المدذكورة يف القدرآن إال و

 ﴿هذه اآلية؛ لعدم اإلضافة فيها. والذي يجعلها من الصفات يقول فيها كقوله يف قولده تعدالى: 

 ﴾  :وقوله:  [75]ص ،﴿  ﴾  :دفات  [27]الرحمن ، ونحو ذلك؛ فدإنَّ الصِّ

بِّ عددن التَّمثيددل؛ ألنَّدده   ﴾       ﴿تثبددت، ويجددب تنزيدده الددرَّ
 . (2)[11]الشورى: 

ة، أو المدراد بده وقال ددَّ حابة قد تنازعوا يف تفسير اآلية، هل المراد به الكشف عدن الشِّ : والصَّ

حابة و بُّ عن ساقه؟ ولم يتنازح الصَّ دفات إالَّ يف أنَّه يكشف الرَّ التَّابعون يف ما يذكر مدن آيدات الصِّ

 .(3)هذه اآلية

َلف يف قوله:  عثيمين:القال ابن   قولين: ﴾ ﴿إنَّ لعلماء السَّ

ة. - دَّ  القول األول: أنَّ المراد به الشِّ

 . (4)والقول الثَّاين: أنَّ المراد به ساق اهلل  -

 

 أدلة القول األول:

 ريم:أواًل: القرآن الك

 . [42]القلم:  ﴾   ﴿قال تعالى : 
 وجه الداللة من اآلية:

لدم   [42]سـورة القلـم،  يـة:  ﴾   ﴿: قوله تعدالى: شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 

اق،  يبين خطأ مدن قدال المدراد هبدذه كشدف الشددة ، وأن الشددة تسدمى  وهذايقل يوم يكشف السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/472بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية )( 1)

 (.1/71المستدر  على مجموح فتاوى شيخ اإلسالم، البن تيمية )( 2)

 .(472/ 5( بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية )3)

 (.8/255لة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )مجموح فتاوى ورسائل فضي (4)
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ساقًا، وأنه لو أريد ذلك، لقيل: يوم يكشف عن الشدة أو يكشف الشدة، وأيضدًا فيدوم القيامدة ال 

 . (1)يكشف الشدة عن الكفار، و الرواية يف ذلك عن ابن عباس ساقطة اإلسناد

وكاينُّ: وقد أغنانا اهلل سبحانه يف تفسير هذه اآليدة بمدا صدحَّ عدن رسدول اهلل قاو كمدا  ل الشَّ

 .(2)عرفت، وذلك ال يستلزم تجسيًما وال تشبيًها؛ فليس كمثله شيء

الزل واألهدوال مدا ال و : إذا كان يدوم القيامدة، وانكشدف فيده مدن القالقدل والدزَّ عديُّ قال السَّ

باري لفصل القضاء بين عباده ومجازاهتم فكشف عن ساقه الكريمدة يدخل تحت الوهم، وأتى ال

 .(3)الَّتي ال يشبهها شيء

 ثانيًا: السنة النبوية:

  َعْن َأب ي َسع يد  
َّ

ْعُت النَّب ي نل »َيُقوُل:  َقاَل: َسم  مب ْجْد َلْه ْكَل ْمؤأ ، َفَيسأ
ْف َرَبنَا َعنأ َساقبهب

شب َيكأ

، َفَيبأَقى ْكَل 
نَةل
مب ـا  َوْمؤأ َبق  َْ ـْرْه  ـْجَد، َفَيْعـوْد َظهأ َيسأ

َهْب لب َعة ، َفَيـبأ َيـاء  َوْسـمأ َيا رب ي الـَدنأ
ْجْد فب َمنأ َكاَن َيسأ

ا د 
 .(4)«َواحب

 وجه الداللة من احلديث:

، وهدو أن السداق مدن صدفات اهلل علدى  داللة صريحة  يِّ ر  دْ حديث أبي سعيد الخُ  دل 

 حديث صحيح.

دا قدد هتيدب القدول فيده شديوخنا، َفدَأْجَرْوُه علدى  :قال أبو سليمان الخطابي وهذا الحديث ممَّ

ُفوا عن بداطن معنداه، علدى نحدو مدذهبهم يف التَّوقُّدف عدن تفسدير كدلِّ مدا ال  ظاهر لفظه، ولم َيْكش 

ه  من هذا الباب  .(5)يحيط العلم ب ُكنْه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(543/ 2الرد على البكري، البن تيمية )  (1)

 (.5/332فتح القدير، الشوكاين )( 2)

 .(881تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان، السعدي )ص  (3)

[ 42]القلددم:  ﴾   ﴿( أخرجدده البخدداري يف صددحيحه، كتدداب تفسددير القددرآن، َبدداُب 4)

(6/159) (4919). 

 (.1930/ 3( أعالم الحديث، الخطابي )5)
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 أدلة القول الثاني:

وغيددره أن  ، وقددد روي عددن ابددن عبدداس [42: ]القلــم ﴾   ﴿قولدده تعددالى: 

ُة، وسيأيت عرض أقوالهم. دَّ  المراد بالساق: الشِّ

 وجه الداللة من اآلية:

أن الرجل إذا وقع يف أمر عظديم يحتداج إلدى معاناتده والجدد فيده،  :قال ابن قتيبة: وأصل هذا

اء وأبي عبيددة واللُّغدويِّين. وقدد شمر عن ساقه، فاستع يرت الساق يف موضع الشدة. هذا قول الفرَّ

 .(1)أضيف هذا األمر إلى اهلل تعالى

دقال الخطابي:  ة  روي عن ابن عبَّاس أنَّده قدال: عدن ش  : فيحتمدل أن  وكدرب. قدال دَّ
ُّ

داب ي اْلَخطَّ

ة يكون معنى قوله: يكشف ربُّنا عن ساقه؛ أي: عن ُقْدَرت ه  الَّتي ة والمعزَّ دَّ  .(2)تنكشف عند الشِّ

 وغريه يف تفسري اآلية: آثار مروية عن ابن عباس 

إ َذا »َقدداَل:   [42]القلــم:  ﴾ :﴿   َأنَّددُه ُسددن َل َعددْن َقْول دده   َعددن  اْبددن  َعبَّدداس  

ي َعَلْيُكْم  ْعر  َخف  ٌء م َن اْلُقْرآن  َفاْبَتُغوُه ف ي الشِّ
ْ

:«. ، َفإ نَُّه د يَواُن اْلَعَرب  َشي ر  اع  ْعُتْم َقْوَل الشَّ  َأَما َسم 

ــــــاقل  ــــــر  َب ــــــْه َش ــــــاَق إبن  ــــــببرأ َعنَ   اصأ

 

ــــاقأ   نَ َعأ ْب األأ ََ َضــــرأ َمــــ  َقــــدأ َســــن  َقوأ

ْب ببنَا َعنأ َساقأ    الأَحرأ
 (3)َوَقاَمتب

ة     [42]القلم:  ﴾   ﴿عن ابن عباس و دَّ  .(4)قال: َيْوُم َكَرب  َوش 

، يقول: حين يكشف األمر، وتبددو األعمدال [42]القلم:  ﴾   ﴿: قوله: وعنه

 .(5)وكشف األمر عنهوكشفه: دخول اآلخرة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.89تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة )ص  (1)

 (.745وعنه البيهقي يف األسماء والصفات ) (.3/1930( أعالم الحديث، الخطابي )2)

ْسنَاد  وقال:  (3845) (2/542(  أخرجه الحاكم يف المستدر  )3) يُح اإْل   . ووافقه الذهبي.َصح 

(، 23/187(، جدامع البيدان عدن تأويدل آي القدرآن، الطد ي )2/105البن المبدار  ) ،الزهد والرقائق (4)

 (.15/138شرح السنة، البغوي )

 .(23/187جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي ) (5)
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يُد اْلُمْفظ دُع   [42]القلم:  ﴾ :﴿    قوله يف :وعنه أيضاَ  دد  قال: ُهَو اأْلَْمدُر الشَّ

َياَمةم َن الْ   .(1) َهْول  َيْوَم اْلق 

ة األ  [42]القلم:  ﴾   ﴿عن مجاهد، قوله: و هُ قال: شدَّ  .(2)مر َوَجدُّ

يقددول:   [42]القلــم:  ﴾      ﴿عددن ابددن عبَّدداس يف قولدده: و

يَن ُيْكَشُف اأْلَْمُر َوَتْبدُ  َرة  َوَكَشُف اأْلَْمر  َعنْهُ و اأْلَْعَماُل ح   .(3)، َوكْشُفُه ُدُخوُل اآْلخ 

ل ساعة تكون يف يوم القيامةو ، غير أنَّ يف حديث الحاري قدال: وقدال قال ابن عبَّاس: هي أوَّ

 .(4)ابن عبَّاس: هي أشدُّ ساعة تكون يف يوم القيامة

 [42]القلـم:  ﴾   ﴿، أنَّ ابدن عبَّداس يف قولده تعدالى: (5)بيدرعن سدعيد بدن ُج و

 .(6)قال: َعْن َباَلء  َعظ يم  

ة األمرو  .(7)عن سعيد بن جبير قال: عن شدَّ

قددال: عددن َأْمددر  َفظ ْيددع    [42]ســورة القلــم  يــة:  ﴾   ﴿يف قولدده:  (8)عددن قتددادةو

 .(9)َجل ْيل  

ة   [42لم: ]الق ﴾   ﴿عن معمر عن قتادة يف قوله: و قال: يوم يكشف عن شددَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(23/187جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي ) (1)

 .(23/188(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي )2/105البن المبار  ) ،رقائقالزهد وال (2)

 (.749للبيهقي ) ،( األسماء والصفات3)

 .(2/105البن المبار  ) ،( الزهد والرقائق4)

(5 ) 
ُّ

َشام  الَوال ب ي ْيُد بُن ُجَبْير  بن  ه  : اْبن  َعبَّداس   َفدَأْكَثَر  َسع  ُر، َرَوى َعن  ُئ، الُمَفسِّ َماُم، الَحاف ُ ، الُمْقر  َمْواَلُهم،اإل 

َد    (.4/321، للذهبي )سير أعالم النبالءهد(. ينظر: 95، قتله الحجاج بن يوسف سنة )َوَجوَّ

 (.724شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاللكائي )( 6)

 (.188/ 23البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي ) جامع (7)

، ثقة ثبت، 8) يُّ ، َأُبو الَخطَّاب  الَبْصر 
ُّ

ي ُدْوس   [.793] سيأيت( َقَتاَدُة بُن د َعاَمَة السَّ

 .(188/ 23جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي ) (9)
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 .(1)األمر

ة  [42]القلم:  ﴾   ﴿يف قوله:  عن عكرمةو  .(2)قال: هو َيْوُم َكْرب  وشدَّ

   ﴿مدن أهدل التَّفسدير والتَّأويدل يف قولده:  ابن عباس وقال غيرقال الخطابي: 

﴾  :ديد. وأنشدوا:  [42]القلم  أي: عن األمر الشَّ

ــــن ســــاقها فشــــَدوا ر  ع ــــد شــــم    ق

 

ـــــَدوا  ـــــم فج ـــــرب بك ـــــد   الح  وج

 
 وقال بعِ األعراب:

ـــفاقها ـــن إش ـــي وم ـــن نفس ـــت م   عجب

 

 ومــــن ْــــرادي الط يــــر عــــن أرزاقهــــا 

 
 سنة قد كشفت عن ساقها يف

ة دَّ اق على معنى الشِّ  .(3)وإنَّما جاء ذكر الكشف عن السَّ

  [42]القلــم:  ﴾         ﴿قددال ابددن كثيددر: 

الزل والبالء واالمتحان واألمور العظام  .(4)يعني: يوم القيامة، وما يكون فيه من األهوال والزَّ

دفات؛ شيخ اإلسالم قال و َر القرآن ال َيُدلُّ على أنَّ هدذه مدن الصِّ ابن تيمية: وال َرْيَب أنَّ َظاه 

دْفَها إلدى اهلل، ولدم يقدل عدن   [42]القلم:  ﴾   ﴿فإنَّه قال:  َنك َرٌة يف اإلثبدات لدم ُيض 

دفات إالَّ بددليل آخدر، ومثدل هدذا لديس  ساقه، فمع عدم التَّعريدف باإلضدافة ال َيْظَهدُر أنَّده مدن الصِّ

 .(5)دلولها ومفهومها ومعناها المعروفبتأويل؛ إنَّما التَّأويل َصْرُف اآلية عن م

 مناقشة:

حُّ من ُوُجوه :
ة ال َيص  دَّ اق الشِّ  القول بأنَّ المراد بالسَّ

ل - ُة عن القوم»: لغة العرب يف مثل ذلك أن ُيَقاَل: األو  دَّ دَف عنهدا، كمدا « َكَشَفت  الشِّ ال: ُكش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(189/ 23جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي ) (1)

 .(195/ 23مع البيان عن تأويل آي القرآن، الط ي )جا (2)

 (.1930/ 3( أعالم الحديث، الخطابي )3)

 (.198/ 8تفسير القرآن العظيم، البن كثير ) (4)

 (.395/ 6مجموح الفتاوى، البن تيمية )( 5)
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]األعـــراف:  ﴾           ﴿قدددال اهلل تعدددالى: 

ـــون:  ﴾      ﴿، وقدددال:  [135 ة هدددو  [75]المؤمن ددددَّ ؛ فالعدددذاب والشِّ

 المكشوف، ال المكشوف عنه.

ة وتشتدُّ وال ُتَزاُل إالَّ بدخول الجنَّةالثاين - دَّ  .(1): يوم القيامة تحدي الشِّ

ا ذلك صفة كاليدين واإلصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القدرآن، قال ابن القيِّم: والَّذين أثبتو

دفاعة الطويدل،  ته، وهدو حدديث الشَّ وإنَّما أثبتوه بحديث أبدي سدعيد الخددريِّ المتَّفدق علدى صدحَّ

ا»وفيه:  د  َن َلْه ْسج  َروأ
، َفَيلب َب َعنأ َساأقبهب ْف الأر 

شب الى ، َوَمْن َحَمَل اآلية على ذلك قال: قوله تع«َفَيكأ

﴿         ﴾  :مطدددددابق لقولددددده:   [42]القلـــــم

ًدا، وتنك ون له سجَّ يره للتَّعظيم والتَّفخيم، كأنَّه قدال: يكشدف عدن سداق فيكشف عن ساقه، فيخرُّ

عظيمة جلَّت عظمتها وتعالى شأهنا أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. قالوا: وحمدل اآليدة علدى 

حُّ ب َوْجه  
ة ال َيص  دَّ دف ، الشِّ ة عدن القدوم، ال ُكش  ددَّ دَفت  الشِّ فإن لغة القوم يف مثدل ذلدك أن يقدال: ُكش 

، وقدال:  [50]الزخـرف:  ﴾      ﴿هلل تعدالى: عنها، كما قدال ا

﴿      ﴾  :ـــون ة هدددو المكشدددوف ال  [75]المؤمن ددددَّ ؛ فالعدددذاب والشِّ

ة وتشددتد وال تددزال إال بدددخول الجنددة، وهنددا  ال  دددَّ المكشددوف عندده، وأيضددًا فهنددا  تحدددي الشِّ

ة دَّ  .(2)يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشِّ

 الراجح: الرأي

هدي آيدة    [42]القلـم:  ﴾   ﴿: قوله تعدالى الراجح هو القول األول، وهو أن

داللدة  لداللة حديث أبدي سدعيد الخددري  ؛من آيات الصفات، والمراد هبا صفة الساق هلل 

 وغيره. البخاري صريحة، وهو حديث صحيح، أخرجه

لدم   [42]سـورة القلـم،  يـة:  ﴾   ﴿ابن تيمية: قوله تعدالى:  شيخ اإلسالم قال

اق، وهذا يبين خطأ مدن قدال المدراد هبدذه كشدف الشددة ، وأن الشددة تسدمى  يقل يوم يكشف السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.253/ 1الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة، البن القيم )( 1)

 (.253/ 1رسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة، البن القيم )الصواعق الم( 2)
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يد ذلك، لقيل: يوم يكشف عن الشدة أو يكشف الشدة، وأيضدًا فيدوم القيامدة ال ساقًا، وأنه لو أر

 .(1)يكشف الشدة عن الكفار، و الرواية يف ذلك عن ابن عباس ساقطة اإلسناد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(543/ 2الرد على البكري، البن تيمية )  (1)
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 (1)الضحك صفة :التاسع املبحث
نَّة  يثبت  كما جاءت يف األحاديث الشريفة.هلل تعالى  صفة الضحكوالجماعة أهل السُّ

: المدددراد بالضدددحك الرحمدددة والرضدددوان والعفدددو عبدددد الددد  وغيدددره فقدددالوا وخدددالف ابدددن

 .(2)والغفران

 :  املثبتنيأدلة 

 هي أدلة كثيرة جدا، سأذكر بعضها،،،

  عدن عبدد اهلل بدن مسدعود  الدليل األول: -
 
دُر َمدْن َيدْدُخُل اْلَجنَّدَة قدال َأنَّ َرُسدوَل اهلل : آخ 

ًة، َويَ  ي َمرَّ ةً َرُجٌل، َفْهَو َيْمش  ةً ْكُبو َمرَّ َفدإ َذا َأْدَنداُه م نَْهدا َفَيْسدَمُع َأْصدَواَت َأْهدل  ...... ، َوَتْسَفُعُه النَّاُر َمرَّ

ْلن يَهددا، َفَيُقدد ، َأْدخ  ، َفَيُقددوُل: َأْي َربِّ دديَك َأْن ُأْعط َيددَك اْلَجنَّددة  ين ي م نْددَك؟ َأُيْرض  وُل: َيددا اْبددَن آَدَم َمددا َيْصددر 

يَن؟  ُئ م نِّدي َوَأْندَت َربُّ اْلَعداَلم  ، َأَتْسَتْهز  ْنَيا َوم ْثَلَها َمَعَها؟ َقاَل: َيا َربِّ َك اْبدُن َمْسدُعود ، "الدُّ ، َفَضدح 

مَّ َأْضَحُك َفَقاُلوا
 َفَقاَل: َأاَل َتْسَأُلون ي م 

 
َك َرُسوُل اهلل مَّ َتْضَحُك، َقاَل: َهَكَذا َضح 

، َفَقاُلوا: م دمَّ : م 

، َقداَل: 
 
ُئ م نِّدي َوَأْندَت َربُّ  "َتْضَحُك َيدا َرُسدوَل اهلل ديَن َقداَل: َأَتْسدَتْهز  يَن ح  ك  َربِّ اْلَعداَلم  م دْن َضدح 

ُئ م نَْك، َوَلك   يَن؟ َفَيُقوُل: إ نِّي اَل َأْسَتْهز   . (3)نِّي َعَلى َما َأَشاُء َقاد رٌ اْلَعاَلم 

ي الأَجن ـةَ ...»نحدوه، ولفظده:   ُهَرْيَرةَ  وَأبُ  روى: ينالدليل الثا -
نـب لأ خب ، َأدأ ، ْثـم  َيْقـوْل: َأيأ َرب 

طَ  طبيـَت؟، َفَيْقوْل اهللْ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلْه: َأَليأَس َقدأ َأعأ ـَأَل َغيأـَر َمـا ْأعأ ََ َأنأ َا َتسأ يَقـ
يأـَت ْعْهـوَدَك َوَمَواثب

ْعو اهللَ َح  ، َفـاَل َيـَزاْل َيـدأ ََ ـ
قب ـَقى َخلأ ، َا َأْكـوْن َأشأ َدَرَك، َفَيْقـوْل: َأيأ َرب  ََ َيا ابأَن  َدَم، َما َأغأ َل ت ـى َويأ

نأْه، َفهبَذا َضحب 
ََ اهللْ َتَباَرَك َوَتَعاَلى مب َح ْخلأ الأَجن ةَ َي أ نأْه َقاَل: ادأ

 .(4)«ََ اهللْ مب
  َعددْن َأب ددي ُهَرْيددَرَة  :الثالــ الــدليل  -

 
،  َقدداَل: َأَتددى َرُجددٌل َرُسددوَل اهلل

 
َفَقدداَل: َيددا َرُسددوَل اهلل

نَْدُهنَّ َشدْيًنا، َفَقداَل َرُسدوُل  ْد ع   َأَصاَبن ي الَجْهُد، َفَأْرَسَل إ َلى ن َسائ ه  َفَلْم َيج 
 
َأاَ َرْجـلر ْيَ ـي ْفْه »: اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.816بوب المصنِّف لصفة الضحك، وأخرج حديثا سيأيت برقم ]( 1)

 .(97/ 5االستذكار، البن عبد ال  )( 2)

 (.187( )1/174) وًجاَباُب آَخر  َأْهل  النَّار  ُخرُ صحيح مسلم، كتاب اإليمان، ( 3(

 (.182) (1/163( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان،  باب معرفة طريق الرؤية )4)
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َحْمْه اهللْ؟ يأَلَة، َيرأ  الل 
هب ، َفَقداَل  «َهبب ، َفدَذَهَب إ َلدى َأْهل ده 

 
 َفَقاَم َرُجٌل م َن األَْنَصار  َفَقاَل: َأَنا َيدا َرُسدوَل اهلل

 
 
: َضْيُف َرُسول  اهلل ْمَرَأت ه 

 
، َقداَل: َفدإ َذا  ال دْبَية  ي إ الَّ ُقدوُت الصِّ نْدد   َما ع 

 
يه  َشْيًنا، َقاَلْت: َواهلل ر  خ  اَل َتدَّ

ْيَلدَة، فَ  ي ُبُطوَننَدا اللَّ دَراَج َوَنْطدو  ن ي السِّ  َفدَأْطف 
ْ

ْم، َوَتَعداَلي م يه  ْبَيُة الَعَشداَء َفنَدوِّ َفَعَلدْت، ُثدمَّ َغدَدا َأَراَد الصِّ

 
 
ُجُل َعَلى َرُسول  اهلل َب اهللْ »َفَقاَل:  الرَّ ََ  - َلَقدأ َعجب ـنأ ْفـالَنل َوْفالََنـةَ  -َأوأ َضـحب

َفدَأْنَزَل اهلُل  «مب

 :﴿      ﴾  :(1)[9]الحشر . 

 :األحاديثوجه الداللة من 

حك هلل تعالى األحاديث تلقد أثبت ، وال يلزم من إثباهتا أي محذور، ولديس فيده (2)صفة الضَّ

، أي تشبيه هلل بخلقه، خصوًصا وقد مدح اهلل نفسه هبا، وال يتصور التَّشبيه إالَّ من لم يعد رف الحدقَّ

ُف ذاتده، فكدذلك ال  ولم يطلع على مذهب السلف؛ ذلك أنَّها صفات تليق بداهلل  وكمدا ال َنْعدر 

 .(3)نعرف كيفية صفاته

ن ال يدتكلم،  فكما أنَّ النطق صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم أكمل ممَّ

ء من النقص فاهلل مندزه يومن يضحك أكمل ممن ال يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزًما لش

دحك مطلًقدا مقروندة بدالنقص، كمدا أن  ، فليس حقيقة الضَّ عن ذلك، وذلك األكثر مختصٌّ ال عامٌّ

ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنَّقص، ووجودنا مقرون بالنَّقص، وال يلزم أن يكون الدرب موجدًدا وأال 

 .(4)تكون له ذات

ك  َربِّنَا : َباُب ذ ْكر  إ ْثَبات  ةَ مَ يْ زَ قال ابن ُخ  َكُه َجدلَّ  َضح  دُف َضدح  َفة  َتص  َثنَداُؤُه، اَل َواَل  ب اَل ص 

  ُيَشبِّهْ 
ُّ

ُكُهْم َكَذل َك، َبْل ُنْؤم ُن ب َأنَُّه َيْضَحُك، َكَما َأْعَلدَم النَّب دي ك  اْلَمْخُلوق يَن، َوَضح  َكُه ب َضح   َضح 

ك ه  َجدلَّ َوَعداَل، إ ذ   َفة  َضح  ، َلدْم ُيْطل ْعنَدا َعَلدى َذل دَك،  اهلُل َوَنْسُكُت َعْن ص  ك ه  دَفة  َضدح  اْسدَتْأَثَر ب ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]الحشدر:  ﴾  ﴿( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: 1)

 (.4889) (6/148[ اآلية  )9

(، إتحاف الجماعة بما جاء يف الفدتن والمالحدم  285ح، البن القيم )ص حادي األرواح إلى بالد األفرا (2)

 (.3/296وأشرا  الساعة، التويجري )

 (.3/1284فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، د. غالب بن علي عواجي )( 3)

 (.55الرسالة األكملية يف ما يجب هلل من صفات الكمال، البن تيمية )ص (4)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 99 
 

 
ُّ

دا اْسدَتْأَثَر اهلُل  َفنَْحُن َقائ ُلوَن ب َما َقاَل النَّب ي مَّ
ا َلْم ُيَبديَّْن َلنَدا، م  ُتوَن َعمَّ ُقوَن ب َذل َك، ب ُقُلوب نَا ُمنْص  ُمَصدِّ

ه   ْلم   .(1)ب ع 

ةقال ابن تيمية: وكذلو ، وقد رواها األئمَّ
ِّ

حك متواترة عن النَّبي  .(2)ك أحاديث الضَّ

: أحببدت أن أوصدي أصدحابي بوصدية مدن (3)قال معمر بن أحمد األصبهاين شيخ الصدوفيةو

السدددنة، وأجمدددع مدددا كدددان عليددده أهدددل الحدددديث، وأهدددل المعرفدددة والتصدددوف، مدددن المتقددددمين 

 .(4)ا: ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكًاوالمتأخرين، فذكر أشياء يف الوصية، إلى أن قال فيه

 َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة  :الراب الدليل  -
 
َيْضدَحُك اهلُل إ َلدى َرُجَلدْين  َيْقُتدُل  "َقداَل:  : َأنَّ َرُسوَل اهلل

، َأَحددُدُهَما اآلَخددَر َيددْدُخالَن  الَجنَّددةَ  ، َفُيْقَتددُل، ُثددمَّ َيُتددوُب اهلُل َعَلددى الَقات ددل 
 
: ُيَقات ددُل َهددَذا ف ددي َسددب يل  اهلل

 .(5)َفُيْسَتْشَهدُ 

 وجه الداللة من احلديث:

أثبدت هددذا الحدديث صددفة الضدحك هلل تعددالى، ولددو كدان تفسددير الضدحك الرضددا والرحمددة 

ذنوب، لما كان ألبي رزين أن يقول: من رب  يضحك، بل كان عليه أن يقول: لدن والصفح عن ال

 .(6)نعدم الخير من رب  يرحم

ه  قال الحاف  المقدسي: فهذا وما أشبهه مما صحَّ سدنده وعددلت رواتده، ندؤمن بده، وال ندردُّ

ات وال نجحددده وال نتأولدده بتأويددل يخددالف ظدداهره، وال نشددبهه بصددفات المخلددوقين، وال بسددم

      ﴿المحدثين، ونعلم أن اهلل سبحانه وتعالى ال شبيه لده وال نظيدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/563ابن خزيمة ) تأليف: ،كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ( 1)

 (.6/614الفتاوى الك ى، البن تيمية ) (2)

 (.3/190، للذهبي )تذكرة الحفاظ، شيخ الصوفية. ينظر: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد( 3)

 (.447/ 2( العرش، الذهبي )4)

بداب الكدافر يقتدل المسدلم، ثدم يسدلم، فيسددد بعدد ويقتدل  ليه. البخاري، كتداب الجهداد والسدير،ع( متفق 5)

(، مسددلم، كتدداب اإلمددارة، بدداب بيددان الددرجلين يقتددل أحدددهما اآلخددر يدددخالن الجنددة 2826) (4/24)

(3/1504) (1890.) 

 .(108( القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، عبد الرازق البدر )ص 6)
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 ﴾  :هن أو خطر . [11]الشورى  .(1)بالَبال فإنَّ اهلل تعالى بخالفه وكل ما تخيِّل يف الذِّ
 .(2)َدل يٌل على حصول الخير والضحك من اهلل 

دا  :اللامسالدليل  - ، َقاَلْت: َلمَّ َكن  يَد ْبن  السَّ َعن  اْمَرَأة ، م َن اأْلَْنَصار  ُيَقاُل َلَها، َأْسَماُء ب نُْت َيز 

ُه، َفَقاَل   َماَت َسْعُد ْبُن ُمَعاذ ، َصاَحْت ُأمُّ
 
َب »: َلَها َرُسوُل اهلل ْع َقْأ َدمأ ، َفـهبن  َأَا َيرأ

َب ْنـ َهْب ْحزأ ، َوَيـبأ

ْش  نأْه الأَعرأ
َتز  مب ، َواهأ

ََ اهللْ إبَليأهب
ْل َمنأ َضحب  َأو 

َب
 .(3)«ابأنَ

 وجه الداللة من احلديث:

ضدا، مدا كدان  حمدة أو الرِّ حك صفة هلل تعالى، ولو كان المراد به الرَّ دلَّ الحديث على أنَّ الضَّ

 
ُّ

ل من ضحك اهلل إليه: »يقول النَّبي  .(4)«أوَّ

 :املأولنيأدلة 

  َعدْن َأب دي ُهَرْيدَرةَ  الدليل األول: -
 
ْتـْل َقداَل:  : َأنَّ َرُسدوَل اهلل َْ اهللْ إبَلـى َرْجَلـيأنب َيقأ ـَح َي أ

َتــْل، ْثــم  َيْتــوْب اهللْ َعَلــى الَقا ، َفْيقأ
ب
ــي َســببيلب اهلل ــْل َهــَبا فب ــَة: ْيَقاتب ْخالَنب الَجن  ، َأَحــْدْهَما اآلَخــَر َيــدأ ــلب تب

َهْد  َتشأ َفْيسأ
(5). 

 وجه الداللة من اآلية:

دا قولده: قدال ابد داه اهلل «َيْضدَحُك اهلُل إليده»ن عبدد الد ِّ: وأمَّ حمدة والرضدوان  ؛ أي: يتلقَّ بالرَّ

حك ها هنا مجاٌز؛ ألنَّ الضحك ال يكون من اهلل  على ما هو مدن  والعفو والغفران. ولف  الضَّ

 .(6)البشر؛ ألنَّه ليس كمثله شيء وال تشبهه األشياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12-11مقدسي )صلمعة االعتقاد، الحاف  ال (1)

(، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبدد اهلل بدن محمدد الغنيمدان 16شرح سنن ابن ماجه )ص ( 2)

(2 /105). 

 [.858] وسيأيت. وشعيب يف المسند( 559ظالل الجنة )يف (، وضعفه األلباين 28229) المسند (3)

 (.797/ 2على المريسي ) الدارمينقِ ( 4)

 .(99 صفحة )يف ( تقدم تخريجه5)

 (.5/97( االستذكار، البن عبد ال  )6)



 ألول: الدراسةالقسم ا

 

 101 
 

 .(1)بتداؤه بالكرم والرحمةاو ،واإلنعام عليه ،جابتهوقال ابن فور : فالمعنى إظهار إ

ضا والقبدول؛ إذ الضدحك يف البشدر وقال الماَزري حك من اهلل محمول على إظهار الرِّ : الضَّ

َفَيبأَعــْ  اهلل »عالمددة علددى ذلددك. ويقددال: ضددحكت األرض، إذا ظهددر نباهتددا. ويف بعددِ الحددديث 

َب  ـحب َسـن ال   َْ أحأ ـَح نجدالءه كدل الد ق ضدحكًا علدى االسدتعارة، كأنَّده فجعدل ا« سحابًا َفَي أ

حك مجازاً   .(2)تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضَّ

 ىفدالمعنى أنده تعدال ،غايدة الرضدا والرأفدة ىمحمدول علد الضحك مدن اهلل وقال الطيِّبي: 

يتده بعدين بعِ رع ىيتجلى لهم ضاحكًا، أي راضيًا عنهم متعطفًا عليهم؛ ألن الملك إذا نظر إل

 .(3)الرضا، ال يدح من إنعام وإكرام إال فعل يف حقه

حك يف وا به، وحالة تغيُّر أوجبها سدرور القلدب،  وقال القاضي عياض: الضَّ البشر أمر اختصُّ

م فيها، فيقبِ إلى سائر عروق الجسد، فيثور لذلك حدرارة  فتنبسط له عروق القلب، فيجرق الدَّ

م فينفتح، وهو التَّجسدم، فدإذا زاد السدرور وتمدادى ولدم يضدبط يبسط لها الوجه ويضيق عنها الف

اإلنسددان نفسدده واسددتخفه سددروره َقْهَقددَه، والتَّغيُّددرات وأوصدداف الَحددَدي  منفيَّددة عددن اهلل تعددالى، 

حك إليده، فحمدل العلمداء ذلدك علدى الرضدا بفعدل عبدده،  حيحة بإضافة الضَّ وجاءت اآلثار الصَّ

وفضله عليه، وإيجاهبا لده. وقدد حملدوه أيًضدا علدى التَّجلِّدي للعبدد،  ومحبَّته للقائه، وإظهار نعمه

حك يعبَّر به عن الظُّهور  .(4)وكشف الحجاب عن بصره حتَّى يراه، والضَّ

  َعدْن َأب دي ُهَرْيدَرَة  الدليل الثاني: -
 
،  َقداَل: َأَتدى َرُجدٌل َرُسدوَل اهلل

 
َفَقداَل: َيدا َرُسدوَل اهلل

 َأَصاَبن ي الَجهْ 
 
نَْدُهنَّ َشدْيًنا، َفَقداَل َرُسدوُل اهلل ْد ع  َأاَ َرْجـلر ْيَ ـي ْفْه »: ُد، َفَأْرَسَل إ َلى ن َسائ ه  َفَلْم َيج 

َحْمْه اهللْ؟ يأَلَة، َيرأ  الل 
هب ، فَ  «َهبب ، َفدَذَهَب إ َلدى َأْهل ده 

 
َقداَل َفَقاَم َرُجٌل م َن األَْنَصار  َفَقاَل: َأَنا َيدا َرُسدوَل اهلل

 
 
: َضْيُف َرُسول  اهلل ْمَرَأت ه 

 
، َقداَل: َفدإ َذا  ال دْبَية  ي إ الَّ ُقدوُت الصِّ نْدد   َما ع 

 
يه  َشْيًنا، َقاَلْت: َواهلل ر  خ  اَل َتدَّ

ْيَلدةَ  ي ُبُطوَننَدا اللَّ دَراَج َوَنْطدو  ن ي السِّ  َفدَأْطف 
ْ

ْم، َوَتَعداَلي م يه  ْبَيُة الَعَشداَء َفنَدوِّ ، َفَفَعَلدْت، ُثدمَّ َغدَدا َأَراَد الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.477مشكل الحديث وبيانه، البن فور  )ص( 1)

 (.339/ 1الُمْعلم بفوائد مسلم، المازري )( 2)

 (1206/ 4) ي( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الطيب3)

 .(558/ 1إكمال الُمْعلم بفوائد مسلم )( 4)
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ُجُل َعَلى َرُسول  اهلل َب اهللْ »َفَقاَل:  الرَّ ََ  - َلَقدأ َعجب ـنأ ْفـالَنل َوْفالََنـةَ  -َأوأ َضـحب

َفدَأْنَزَل اهلُل  «مب

 :﴿      ﴾  :(1)[9]الحشر . 

 وجه الداللة من احلديث:

حمة والرضا. حك هنا معناه: الرَّ  الضَّ

ضا أشدبه وأقدرب، وذلدك أن الضدحك مدن الكدرام يددل  : تأويله على معنى الرِّ
ُّ

قال الخطابي

الوسديلة. واألجدواد يوصدفون عندد  على الرضا واالسدتهالل مدنهم مقدمدة إنجداح الطلبدة وقبدول

 .(2)المسألة بالبشر وحسن اللِّقاء

 مناقشة:

حك تشبيه هلل تعالى بالمخلوقات، حيث التَّشدبيه الممتندع علدى األول - : ليس يف إثبات الضَّ

ء من خصائصدها، وأن يكدون ممداثالً لهدا يف شديء مدن صدفاته، ياهلل أن يشار  المخلوقات يف ش

رة؛ فإنَّه وإن وصف هبا فال تماثل صفة الخالق صفة المخلوق، كالحددوي كالحياة والعلم والقد

 .(3)والموت والفناء واإلمكان

ددحابة الثــاين:  -   الصَّ
َّ

ددفات، فُيجيددبهم  كددانوا يسددألون النَّبددي ددا ُيْشددك ُل علدديهم مددن الصِّ عمَّ

 .(4)بتقريرها، ال بالمجاز والتَّأويل الباطل

حك بالرضاقال ابن القيِّم: من : ل الثا - ل الضَّ إنَّما فرَّ من صدفة إلدى  ،والرضا باإلرادة ،تأوَّ

دا أن يدذكر معندى  صفة، فهال أقر النُّصوص على ما هي عليه ولم ينتهدك حرمتده؟ فدإنَّ المتدأول إمَّ

َمدُه فيده نظيدر مدا فدرَّ  لده بمعندى ثبدويت  َكدائ ٌن َلز  ل اللَّف  بما هو عددم محدِ، فدإنَّ تأوُّ  ثبوتيًّا، أو يتأوَّ

 .(5)منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4889صحيح البخاري )( 1)

 (3/1922أعالم الحديث، الخطابي ) (2)

 (.56الرسالة األكملية يف ما يجب هلل من صفات الكمال، البن تيمية )ص( 3)

 (. 539مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم، اختصره: محمد البعلي )ص( 4)

 (.1/362الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة، البن القيم )( 5)
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 الرأي الراجح:

حك هلل تعالى؛ لما يأيت: اجح هو ثبوت صفة الضَّ أي الرَّ  الرَّ

حيحة. -1 نَّة الصَّ  ثبوهتا يف السُّ

، وهو فرار من صدفة إلدى صدفة، فعليده كمدا أثبدت األخدرى أن التَّأويل يخالف التَّصديق -2

 يثبت األُولى.

   ؟هكذا أخ  اهلل عن نفسه، فهل نحن أعلم أم اهلل -3



 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني
 النص احملقا



 القسم الثاني: النص احملقق
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ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  چ وقولننه:  .[212 :]البقننرة چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ وقولننه : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقوله :   .[31]يونس:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 چہ  ہ  ھ   ھ  ھچ وقولننه :  . [64 ]النمننل: چ پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ وقولنه :  .« السامء رازقكمويف»ويف قراءة بعضهم   [22 ]الذاريا :

-56]النننذاريا : چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ں  ڻ  چ وقولنه :  . [6د: ]هنو چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   چ وقولنه :  . [58

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ وقولنننه :  . [60]العنكبنننو :  چ ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ

ۈئ  چ وقولنه :  . [75]النحنل:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ وقولنه :  . [15]امللك:  چ ڦ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ وقولننه :  . [72]املؤمنننون:  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  ی   

ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   چ  . [131]طننه:  چھ  ھ  ھ  ے  چ  . [62]مننريم:  چىئ  

  ٿ  ٿ   ٹچوقنول عيسنى :  . [132]طنه:  چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      

ۀ  ۀ  چ  .[67]النحننننل:  چ چ  چ  چ  چ   ڇچ  . [114]املائنننندة:  چٹ  

 . [3]األنفنننننال:  چچ  چ   ڇ  چ وقولنننننه :   .[88]املائننننندة:  چ ہ  ہ  ہ   ہ

]النحنننل:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ  . [73

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  چ  . [58]احلننن :  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  . [15]سنبأ:  چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  . [72]املؤمننون:   چی   

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  . [36]سبأ:  چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  

ے  چ  . [39]سننبأ:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    
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ڍ    ڍ  ڌ  چ  . [13]غافر:  چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھچ  . [54]ص:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ  . [11]اجلمعننة:  چڑ    ک    ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ

 چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  . [3-2]الطنننننننننفالَّ:  چ ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  چ  . [7]الطننننفالَّ: 

 . [21]امللنننننك:  چ ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۈچ  . [11]الطنننننفالَّ:  چی  ی  جئ   حئ  

 [25]البقرة:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  . [57]البقرة:  چ ائ     ائ  ەئ  ەئ   وئچ  .

ڱ  چ  . [26]األنفننال:  چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  . [70]البقننرة:  چڳ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 . [32]الزخننننرف:  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ .(1) [59]يننننونس:  چۓ

 . [4]سنننننبأ:  چۀ   ۀ     ڱ  ڱ    ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  . [130]النسنننننننناء:  چ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ

 . [31]األحزاب:  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

نْوِل اخلرلِينِل:  [699] ِة" يِف قر ْيُخنرا يِف "الُعُبوِدي  الر شر ]العنكبنو :  چچ  چ  چ  چ چ قر

ُقْل:  [17 ْ ير َلر ْزَّر ِعنْدر اهللِ». ور اْبترُغوا الرِّ نْرِف يُ «فر ْقنِديمر الظ  ن ؛ أِلرن  تر ِ ِْ احلر ناِص ور ْشنِعُر بِاالْختِصر

ْزَّر إاِل  ِعنْدر اهللِ  ْبترُغوا الرِّ : الر تر الر ُه قر ن  أر ثر
(2). 

نْن أريِب ُينوُنسر  [700] الر ُسنْفيراُن، عر قر ور
نا ُيِقيُمنُه  ،(3) نِدُثْم مر نِد أرحر نانر يِف ير ا ثر : إِذر

نْن ُجراِهند  عر

الر ير  ، ور ْقُسننو   ْزَّر مر نن ِن  الننرِّ ْليرْقترِصننْد؛ فر : فر ننةر ننِذآِل اَير ْل هر   چ ی   ی  ی  ی  جئ  حئچ ترننأرو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»ثتبها املؤلف:  (1) ا.  « حفالالا وحراما  سهوا

 (.84العبودية لشيخ اإلسفال  ابن تيمية )ص (2)

ن بن يزيد بن فروخ الضمري (3)  (.1296، وُيقال: العجيل، أرُبو يونس القوي املكي، سكن الكوفة، ثقة، َّ. التقريب )احْلرسر
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  .(1) [39]سبأ: 
، أرن  الن بِني   [701] ب ناس  نْن اْبنِن عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر :  عر نْيِ تر نْجدر ننْير الس  ُقنوُل بر نانر ير ثر

اْج » ْنِي، ور اْرَحر ُهم  اْغِفْر ِِل، ور اْرُزْقنِيالل  اْهِدِِن، ور ِِن، ور  «.رُبْ
اآُل  ور ِمِذيج رر ْ ْعُضُهْم  الرتِّ اآُل بر ور رر ، ور ِريب  ِديث  غر : حر الر قر فالا ور  .(2) ُمْرسر

ُسوُل اهللِ  [702] الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ْن اْبِن ِسِ ينر َب َناِسًيا : »عر َمْن َأَكَل َأْو ََشِ

ََم ُهَو ِرْزٌق َرَزَقُه اهللُ  «.َفََل ُيْفطِْر، َفإِنَّ
ِحيح   ن  صر سر ِديث  حر : حر ِمِذيج ْ الر الرتِّ قر

(3). 
َْحرِن  [703] ْبنننِد النننر  نننْن أريِب عر عر

ُسنننوُل اهللِ:  ،(4) نننالر رر : قر نننيِلل نننْن عر ٹ  ٹ  ڤ  چ عر

 «.ا، َوبِنَْجِم َكَذا َوَكَذاُمطِْرَنا بِنَْوِء َكَذا َوَكَذ  :ُشْكُرُكْم َتُقوُلونَ »قال:  [82]الواقعة:  چڤ
اآُل  ور ِمِذيج رر ْ ْعُه  الرتِّ ْرفر ْ ير ُسْفيراُن َلر ، ور ِريب  ن  غر سر ِديث  حر : حر الر قر ور

(5). 
ْوىلا  [704] ْن مر ْن ُأ ِّ عر ، عر ةر لرمر ، أرن  الن بِي   أِلُ ِّ سر ةر لرمر ْسأرُل:  سر ا أرْصبرحر ِحنير ير ُقوُل إِذر انر ير ثر

ُهمَّ إِِّني َأْسَأُلَك ِعْلًَم َنافًِعا، َوِرْزًقا َطييًبا، َوَعَمَل ُمَتَقبََّل»  .«اللَّ
ِة"  ْشيرخر ِل ِمْن "مر يِف األرو 

انر اْبِن  (6) اذر  .(1)شر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59يان الريوري )صف. وهو يف تفس  سه مقطوع صحيحإسناد (1)

 ( وصححه األلباِن.285( )284( سنن الرتمذي )2)

.721( سنن الرتمذي )3) د  : هو حُمرم   ( وصححه األلباِن. اْبُن ِسِ ينر

ةر الُكْويِفج  (4) يِّعر بِْيِب بِن ُربر ْبُد اهللِ بُن حر لرِميج امْلُْقِرُئ، ثقة ثبت، ع. التقريب )عر َْحرِن السج ْبِد الر  ُبو عر  (.3271، أر

 ( وضعفه األلباِن.3295( أخرجه الرتمذي يف جامعه )5)

نا6) اِهيمر ْبنِن شر ِن ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن إِْبنرر يِلل احْلرسر ِديِث أريِب عر ُل ِمْن حر و 
ِجنيِّ ( اجْلُْزُء األر اِسنِم األرزر ناُء أريِب اْلقر نْن ُشنُيوِخِه، اْنتِقر ، عر انر ذر

: 31جاميع العمرية  –عا   3768/ب( ]الظاهرية، جموع رقم 120)َّ نالر ، قر نةر ائِشر نى ْبنِن أريِب عر [، من طرينق ُموسر

، به. ةر لرمر ْوىلا ألُ ِّ سر ِمْعُت مر  سر

روايته"، وهو النصف األول منن اجلنزء الريناِن منن أجنزاء  وأخرجه أبو عيل ابن شاذان أيضا يف "جزء يف احلديث من

 [، مريله سندا ومتنا.90جاميع العمرية  –عا   3826/ب( ]الظاهرية، جموع رقم 9ابن شاذان )َّ

، بنه. وضنعفه شنعيب األرننؤو 925( وابن ماجه )26521وأخرجه أَحد ) نةر ائِشر نى ْبنِن أريِب عر يف  ( من طريق ُموسر

. إلهبا حتقيقه للمسند ةر لرمر يف سننن ابنن  وصححه األلباِن( 2/331وحسنه ابن حجر يف نتائ  األفكار )  موىل أ  سر

 .( لوقوفهام عىل شواهد، وتلك الشواهد معلة ثام بني شعيب األرنؤو 233ماجه ويف متا  املنة )ص
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ِن الن بِنيِّ  [705] ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ِك، عر
ْبِد امْلرلِ ْن عر ِ َأْن »: عر َْ ن َِ ٌء ِمنْن  َمنْن ُعنِرَ  َلنُه َءْ

ََم ُهَو ِرْزٌق َساَقُه اهللُ إَِلْيهِ   .(2) «َيْسَأَلُه َفْلَيْقَبْلُه، َفإِنَّ
انِي اِ " يف الريالث عرش من " البرِْشر

اِن"  ،(3) ْهقر ةر الدِّ ْزر  .(4)والرياِن من "حديث َحر
ِن الن بِيِّ  [706] ، عر

ِ
اء ْردر ْن أريِب الد  ن عر ن  : أر نالر ََ اهللُ »ُه قر ْننُ  ِ  َنَبنأ  َقنا نن  َواْإِ : إِِّني َواْْلِ

ي ِ َْ َِ ، َأْخُلُق َوُيْعَبُد  ي ،َعظِيم  ِ َْ َِ  .(5)« َوَأْرُزُق َوُيْشَكُر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُن بنُ  (1) = يِلل احلرسر ُبو عر اَّ، أر ُدوَُّ، ُمْسنُِد الِعرر اِضُل، الص  اُ ، الفر انر  اإِلمر اذر ِد بِن شر ِن بِن حُمرم  اِهيمر بِن احلرسر ْكر  أرَْحردر بِن إِْبرر أريِب بر

اِديج  ة  ثُ البرْغدر ْشيرخر ُه )مر ، لر از، األُُصوِِلج نِدْيث. ، البرز  نْيخ حر ْن ُثّل شر ى( عر ة  ُصغرر ْشيرخر برار، ور )مر
ِن الكِ الِيه عر ى( ِهير عور ربر

نِن األر  ِب أريِب احلرسر نْذهر نىلر مر نفالر ر عر نُم الكر ْفهر ُدوقاا ير ِع، صر امر ِحيحر الس  انر صر ثر نُْه، ور ترْبنرا عر يُب: ثر
الر اخلرطِ نُب قر رْشر ير ، ور ِريِّ ْشنعر

ِب  ْذهر ىلر مر  اخلرنفال ل. الن بِيذر عر
ند  أريِب حُمرم  ، ور ناِِنّ قر ْ الربر ة  ِمْن ُشُيوِخنرا ثر راعر نُْه َجر تربر عر ة، ثر رر خر

ُه بِأر ثر رر نِمْعُت  الُكوفِيِّني، ُثم  تر سر ور

ُقوْ  ِري  ير اِسم األرْزهر ا القر بر ِمْعُت أر سر ، ور ة  انر ثِقر اذر يِلل بُن شر ُبو عر ُقْوُل: أر ْرقويه ير ِن بنر زر ا احلرسر بر أر اهلُل أر نرر نن بر نُق مر نيِلل أرْوثر ُبنو عر ُل: أر

نرةر ) ر سر نا. سن  أعنفال  الننبفالء )425يِف احلرِديِث. ُتُويفِّ نْو   ِمنْهر نبِيل الن ِقني يف 17/415هنن( يِف آِخنِر ير لسر (. وانظنر: الس 

ِقّي ) اِجِم شُيوخ البريِهر رر  (.41تر

ناِ  ْبنِن 10358( )8294( )7921( وأَحد )132( وابن راهويه )2600( أخرجه أبو داود الطياليس )2) ( من طريق َهر 

ْبِد امْلرلِِك، به. وصححه شعيب األرنؤو   ْن عر ، عر ةر ترادر ْن قر يرى، عر ْ وقنال: عبند امللنك َل نتبنني منن يف حتقيقنه للمسنند حير

 هو. وانظر ختري  املصنِّف.

انر برقم ](  : ال822، ح1/357( أماِل أيب القاسم عبد امللك ابن برشان )3)  [.796عزازي. وستأيت ترَجة ابن برِْشر

ان(. وسنامها احلناجي خليفنة: )فوائند أيب 4) ْهقر ب اس الندِّ ةر ابن اْلعر ْزر ِديِث َحر الري اِِن من حر ( ذثرآل ابن حجر وسامآل: )األول ور

بِننّي( املعجننم املفهننرس ) قر ان، العر ْهقر شننف الظنننون (. ث1175أَحنند َحننزة بننن حممنند بننن العبنناس بننن الفضننل النندِّ

(2/1294.) 

اِديج  ب اِس البرْغدر ِد بِن العر ُة بُن حُمرم  ْزر ُبو أرَْحردر َحر ُدوَّ، أر اَِلُ، الص  ْيُخ، العر تِني وهو الش  برنِة ال  قر ْسنُكُن بِالعر اُن، ير ْهقر ، الدِّ بِيج قر ، العر

، وثقننه اخلطيننب وقننال الننذهبي يف تار ننه: بغنندادي ثقننة، وتننويف سنننة )بُِقننْرِب دِ  ننةر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 347ْجلر

 (.190( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )7/850( تاريخ اإلسفال  )9/60( وانظر: تاريخ بغداد )15/516)

( وعبد الغنني 17/77 تاريخ دمشق )( ومن طريقه ابن عساثر يف975( )974( أخرجه الطرباِن يف مسند الشاميني )5)

ْن 4243(. وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )89املقديس يف التوحيد ) و، عر ْمر  انر ْبِن عر ْفور ْن صر ، عر ِقي ةر ( من طريق بر

، به. وضعفه 
ِ
اء ْردر ْن أريِب الد  ، عر

ْيِح ْبِن ُعبرْيد  ُُشر ، ور   ْ َْحرِن ْبِن ُجبرْ ِ ْبِن ُنفر ْبِد الر  األلباِن، قال: منقطع، ف ن  عبدر النرَحن عر

. السلسلة الضعيفة )
ِ
اء ْردر  َل يدرثا أبا الد 

ْيحر ْبنر ُعبرْيد  ُُشر  (.4052( ضعيف اجلامع )2371بن ُجبرْ   ور
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ْفِسِ آِل"  ه يِف "تر اجر اآُل اْبُن مر ور رر
: لِبرِقي ةر  (1)

و  ،(2) ْمر  انر ْبِن عر ْفور ْن صر عر
(3)،    ْ ْن ُجبرْ ِ ْبِن ُنفر عر

(4)، 

ْيِح ْبِن ُعبرْيد   ُُشر ور
(5)، .

ِ
اء ْردر ْن أريِب الد   عر

ُسنولر اهللِ  (6) ِجْلرز  يِب " أِلر ةِ لر يْ الل  ور   ِ وْ  "الير يِف  يج ائِ سر ى الن ور رر  [707] ْينُت رر تر نى: أر ُبنو ُموسر نالر أر قر

ُقوُل:  ْدُعو ير ِمْعُتُه ير أر، فرسر ض  ترور ْْ ِِل ِ  َداِري، َوَبناِرْ  ِِل ِ  ِرْزِقني»ور ن ِفْر ِِل َذْنبِي، َوَوسي ِْ « اللُهمَّ ا

نِمْعُتكر  نْد سر قر ا نربِني  اهللِ، لر ُقْلُت: ير : فر الر قر
(7)  : نالر ا قر نذر ثر ا ور نذر ء  »بِكر  / .(8)«َوَهنْل َتنَرْكَن ِمنْن َءْ

 [/ب79]
ننةر  [708] ننْن أريِب ُزْرعر ننالر الن بِننيج  ،(9)عر : قر ننالر ةر قر ْيننرر ننْن أريِب ُهرر نند  : »عر َمَّ َُ  ََ ُهننمَّ اْرُزْق َ اللَّ

 «.ُقوًتا
م  
ُمْسلِ اِريج ور اآُل الُبخر ور رر

(10). 
ِعيد   [709] الِِح ْبِن سر ْن صر عر

ار   ،(11) نر ْبِن يرسر ْيامر ُه إىِلر ُسلر عر فر رر
ناِر:  ،(1) ُجنل  ِمننر اأْلرْنصر إىِلر رر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يف عداد املفقود.1)

ِعيج 2) فالر ِريز  الكر ْعِب ْبِن حر ائِِد ْبِن ثر لِيِد ْبِن صر ِقي ُة ْبُن الور ن، صندوَّ ثرين  التندليس  ( بر ِمندر احِلْمِ،ج ُبنو حُيْ ، أر يج امْلرْيترِمنيج ِ احِلْم ر

 (.734عن الضعفاء. التقريب )

يج 3)
كِ ْكسر ْر   الس  ْمِرو بِن هر اُن بُن عر ْفور ، ثقة، بخ   ( صر و احِلْمِ،ج ْمر   (.2938. التقريب )4، أرُبو عر

ِميج 4) اِمر  احلرْْضر الِِك بِن عر ْ ِ بِن مر َْحرِن احلِ ( ُجبرْ ُ بُن ُنفر ْبِد الر  ُبو عر ، ثقة جليل. التقريب )، أر  (.904ْمِ،ج

نِميج املقرائني5)  احلرْْضر
ْبند  ْينِح ْبنِن عر ْيُح ْبُن ُعبرْيد ْبنِن ُُشر ن، ثقنة، وثنان يرسنل ثرين اا. التقرينب ( ُُشر نْلِت احِلْمِ،ج ، أبنو الص 

(2775.) 

ُدويِسج 6)  الس 
ِعيد  ْيِد ْبِن سر ِحُق ْبُن َُحر ُر، ثقة. التقريب )( الر يج األرْعور ِ ِْ ز  اْلبر ُبو ِجْلر  (.7490، أر

ْدُعو(، وأشار املحقق إىل سقوطها من بعض النس7)  خ.( ورد يف املطبوعة يف هذا املوضع: )تر

متنا  املننة  ( قال األلباِن: ضنعيف، لكنن الندعاء حسنن.19574(. وهو يف املسند )80( عمل اليو  والليلة للنسائي )8)

 : حسن لغ آل. يف حتقيقه للمسند وقال شعيب األرنؤو  (.94)ص

يِلج 9) ْبِد اهللِ البرجر ِرْيِر بِن عر ْمِرو بِن جر ةر بُن عر ُبو ُزْرعر ، ثقة. التقريب ) ( أر  (.8103الُكويِفج

 (.126)-(1055( صحيح مسلم )6460( صحيح البخاري )10)

( صالح بن سعيد، بفتح السنني، ويقنال بضنمها وهنو أرجنح، املنؤذن، احلجنازي، أبنو طالنب، وُيقنال: أبنو غالنب، 11)

 (.2863)مقبول، س. التقريب 
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 : نالر ْينِه قر لر نىل  اهلُل عر ُسولر اهللِ صر ََ ُننو»أرن  رر َهنا َكنْي َِل َقنا ٌح ِِلْبنِنِه: إِِّني ُموِصنيَك بَِوِصنيَّو  َوَقاِهُ

َتاِن ُأوِصيَك ِِبََِم َفيَ َتنَْساَها ا اللَّ : َأمَّ ، َوَأْْنَاَ  َعِن اْثنََتْْيِ ْسَتْبِِشُ اهللُ ِِبِنََم َوَصنالُِح ، ُأوِصيَك بِاْثنََتْْيِ

َِ َواْلَْرَ  َلن نَمَوا ا ُيْكثِنَراِن اْلُوُلنوَ  َعنَا اهللِ، ُأوِصنيَك بِنََل إَِلنَه إِِلَّ اهللُ، َفنإِنَّ السَّ ْو َخْلِقِه، َوُُهَ

نو  َوَزَننْتُهََم، َوُأوِصن يَك بُِسنْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمنِدِه، َكاَنَتا َحْلَقًو َواِحَدًة َقَصَمْتُهََم، َوَلنْو َكاَننْ  ِ  َكفَّ

ْلنُق،  نا ُينْرَزُق اْْلَ ْلِق، َوِِبَ َا َصََلُة اْْلَ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   چ َفإِْنَّ

تَ  [44]اإلرساء:   چہ       ہ  ہ   ا اللَّ اِن َأْْنَاَ  َعنُْهََم َفَيْحَتِجُب اهللُ ِمنُْهََم، َوَصالُِح َخْلِقنِه، ، َوَأمَّ

ِ  َواْلكِْبِ  ْ ِة" «. َأْْنَاَ  َعِن الِشي ْيلر الل  اِئيج يِف "اليرْوِ  ور اآُل الن سر ور رر
(2). 

نرا [710] ر أرْخربر
ى (3) ِعيسر

(4)
ارُ   احلرج  ور

(5)
 : اْبُن الل تِّيِّ أنا  قراالر

بُْد  ،(6) لِ أنا عر األرو 
اُوِديج  أنا ،(7) الد 

(1)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِِلج 1) = نار  اهِلنفالر سر ُن بنُن ير ْيامر ، ثقنة فاضنل أحند الفقهناء السنبعة. التقرينب ( ُسلر نةر ْيُمْونر نْوىلر ُأ ِّ امْلُنْؤِمننِْير مر ، مر ِِنج نوبر امْلرندر يج ُبنو أر ، أر

(2619.) 

 (.1543. صحيح الرتغيب والرتهيب )( وصححه األلباِن832عمل اليو  والليلة ) (2)

(. املعجم املفهرس ) (3) ْبِد بن َُحرْيد  : ذثر ابن حجر سامعه لن )مسند عر
ْبد   (.482هبذا اإلسناد من أوله إىل عر

رند   (4) اِِل ْبِن َحر عر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر  ى ْبُن عر ناِر، ِعيسر ق  ناُر يِف اْلعر ْمسر ، السِّ يج
ناحِلِ  الص 

ند  ُبنو حُمرم  يِن، أر ُف الندِّ ر نُة، ُشر ْحلر ، امْلُْسننُِد، الرِّ

ا انر ُمترور ثر ْكُتُب، ور ال ير ُأ، ور ْقرر ْهِم، ال ير يُء اْلفر
اِميٌّ برطِ ْفِسِه، عر يِّد  يِف نر ُجل  جر اِر، رر ُم األرْشجر عِّ ُمطر نر اور سر ا حر ى ِضعا ور خْلُُلنِق، رر

نرةر ) ر سر ُتُويفِّ ا، ور ريِ ا ْيئاا ثر . معجنم الشنيوخ الكبن  للنذهبي 719شر لِنيفالا نفالِة قر نانر ُ ِنلج بِالص  نُه ثر ، فر ِن  اىلر عر رُه اهلُل تر احمر هن(، سر

( 496( الدرر الكامننة )1586( ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )4/55(. وانظر له: العرب للذهبي )2/85)

 (.8/94شذرا  الذهب )

يج  (5)
ناحِلِ  الص 

يران  يِلِّ ْبِن بر ِن ْبِن عر ةر ْبِن احْلرسر ِم نِْعمر اُب  أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِِب ْبِن أريِب النِّعر نْحنرِة، ِشنهر ناُر، امْلرْعنُروُف بِناْبِن الشِّ احْلرج 

ن ر سر ، ُتُويفِّ ةا ر  ْثريررر ِمْن ِستِّنير مر ثر بِِه أر د  حر (، ور اِريِّ ِحيِح اْلُبخر در بِن )صر ر  فر ب اِس، تر ُبو اْلعر يِن أر هنن(. معجنم شنيوخ 730نرةر )الدِّ

 (.15السبكي )

الُِح، املُْ  (6) ْيُخ الص  تِّنيِّ الش  ، اْبنُن الل 
ْيند  نيِلِّ ْبنِن زر نرر ْبنِن عر ْبُد اهللِ ْبنُن ُعمر ى عر ُبو امْلُنرج  ْقت، أر ر، رحلرة الور م  اِديج ْسنُِد، امْلُعر ، البرْغندر

، الط ا أر احلرِرْيِميج ( ور
ْبند  نب ُمْسننرِد عر ( ور )ُمنْترخر اِرِميِّ الند  ريِنْ اا )ثر ْجِزيِّ ثر ْقت السِّ ِمعر ِمْن: أريِب الور سر اُز، ور ز  ، القر ، ِهِريج شنيراءر

ُعهُ  امر اِر: سر اْبُن الن ج  الر اْبُن ُنْقطرة ور ِرّياا ِمنر الِعْلِم. قر ياا، عر امِّ ثاا، عر احِلاا، ُمبرارر ْيخاا صر انر شر ثر ننرةر ) ور ر سر . ُتنُويفِّ نِحيح  (. 635صر

 (.23/15س  أعفال  النبفالء )

ْبنُد األروّ  (7) ْقنِت عر ُبو الور اَِّ، أر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، ُمْسنُِد اَفر ، شر ويِفج ، الصج ُ اِهُد، اخلر ِّ اُ ، الز  ْيُخ، اإِلمر ْيِب الش  نى بنُن ُشنعر ِل بنُن ِعيسر

جْ  اَّر السِّ اِهيمر بِن إِْسحر (، تنويف سننة ِزيج بِن إِْبرر نِحيحر اُووِديِّ )الص  َْحرِن الند  ْبنِد النر  نِمعر ِمنْن عر ، سر ، امْلرنالِينِيج ِويج ، ُثم  اهلرنرر

= 
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ِويج  أنا احلرمر
ْيم   ،(2) ِِنج  ،(3)أنا اْبُن ُخزر ندر ُد ْبُن ُمنِيب  اْلعر نِي حُمرم  ثر د  ، حر ْبد  ثنا عر

نيج ْبنُن  ،(4) ِ ثننا الرس 

يرى  ْ حير
نا    ،(5) نْن ِهشر ْ ِ  ،(6)عر بر نْن أريِب النزج عر

ُسنولر اهللِ ،(7) ، أرن  رر نابِر  نْن جر :  عر نالر ُمنوا َسنييَد  »قر َتَعلَّ

ُهمَّ َأْنَ  َرِّبي َِل إَِلَه إِِلَّ َأْننَ  َخَلْقَتنِني َوَأَننا َعْبنُدَ ، َأَننا َعنَا َعْهنِدَ  َووْعنِدَ  َمنا اِِلْستِْغَفارِ  : اللَّ

ُنوَب إِِلَّ اْسَتَطْعُ ، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ  نُه َِل َيْغِفنُر النذ  ِفْر ِِل َذْنبي، إِنَّ ِْ ، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي، َفا

 .(8)« َأْنَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.20/303هن(. س  أعفال  النبفالء )553) =

اُ ، (1) نِد بن اإِلمر َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر  ِن عر ْقِت، أرُبو احلرسر راُل اإِلْسفالرِ ، ُمْسنُِد الور ُة، َجر ِرُع، الُقْدور ُة، الور فال مر نِد العر نِر بنِن حُمرم  ف  ِن امْلُظر

اُوِديج   الد 
اذ  اُودر بِن أرَْحردر بِن ُمعر آُل(، ور )ُمْسننرد( بِن در ْفِسن ر  ور )تر

ْيد  ْبِد بِن َُحر ( عر ( ور )ُمْسنردر ِحيحر : )الص  ِمعر ، سر نِْجيج ، الُبْوشر

يِسّ  خر ْ ْيه الرس   بن َحر ور
د  اِرِمّي ِمْن أريِب حُمرم   الد 

د  نانر ِمننر  أريِب حُمرم  نار: ثر نالر اْبنُن الن ج  . قر لِكر ْنيرا بُِعُلوِّ ذر د يِف الدج ر  فر تر نْ ، ور بُِبوشر

ابِداا. تويف سنة ) ة، عر ب، ثِقر برار يِف امْلرْذهر
ِة الكِ م 

 (.12/222هن(. س  أعفال  النبفالء )467األرئِ

يه بن يوسف بن أعني (2) ناِ ِّ عبد اهلل بن أَْحرد بن َحر ور ْيم  الش  ، سنمع منن إبنراهيم بنن ُخنزر يِسج خر ْ ، أرُبو حممد احلموي الرس 

نان : قرأُ  عليه، وهو ثقة وصاحب أصول ِحسر ِويج ْبُد ْبُن أرَْحردر اهلررر رل عر ُبو ذر ( و )تفس آل(، قال أر
ْبِد بن َُحرْيد  . )مسند عر

( 8/520( تناريخ اإلسنفال  )383هن(. التقييند البنن نقطنة )381هبي يف العرب: املحّدث الريقة. تويف سنة )وقال الذ

 (.2/158العرب يف خرب من غرب )

انر  (3) اقر ْ ِ بِن خر ْيِم بِن ُقمر اِهيُم بُن ُخزر ُدوَّ، إِْبرر ُث، الص  دِّ ْبِد بِن امْلُحر ِمعر ِمْن: عر ِزيج األرْصِل، سر ، امْلرْرور اِ ج اَّر الش  ُبو إِْسحر ، أر

نا طرنالر ُعُمنُرآُل، قر ، ور ثر هِبِامر د  حر ، ور ترنْيِ مائر ِعنير ور ْربر أر نرِة تِْسع  ور آُل( يِف سر آُل( ور )ُمْسنردر ْفِس ر  )تر
ْيد  ناُة َُحر فر بُلْغنرنا ور ْ تر َلر : ور بِيج هر لر النذ 

. س  أعفال  النبفالء   التِّْسِعنير
ِ
ْبنراء ِمْن أر اِ ، ور اِد الريِّقر ُهور يِف ِعدر تِِه، ور ء  ِمْن ِس ر ْ الر  ر ، ور ْيم   (.14/486)اْبِن ُخزر

 (.6330أبو احلسن، ال بأس به، س. التقريب ) (4)

يْ  (5) ةر ْبِن إِيراسر الش  لر ْرمر اِس ْبِن حر يرى ْبِن إِير ْ يج ْبُن حير ِ ، ثقة أخطنأ األزدي يف تضنعيفه. التقرينب براِِنج الرس  يج ِ ِْ ُبو اهْلرْيريرِم اْلبر ، أر

(2223.) 

نيج  (6) ِ ِْ ْكنر  البر ُبنو بر ، أر ننرْبر  ْبنِد اهللِ سر اُ  ْبُن أريِب عر ، ثقنة ثبنت، وقند رمني بالقندر، ع. ِهشر يِّ
ائِ ْسنُتور ناِحُب الد  نُه: صر ناُل لر ُيقر ، ور

 (.7299التقريب )

ِديج  (7) ِ ج األرسر ْدُرسر الُقرر ُد بُن ُمْسلِِم بِن تر ُس، ع. التقريب )حُمرم  لِّ ، صدوَّ إال أنه ُيدر يج ْ ِ امْلركِّ بر ُبو الزج (. ذثرآل يف 6291، أر

 (.104الطبقة الريالرية من املدلِّسني )

 ، وهذا إسناد فيه عنعنة أيب الزب .حديث صحيح (8)

ْيد  يِف ُمْسنرِدآِل ) ْبُد ْبُن َُحر  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1063احلديث أخرجه عر

( 372( وابنن السنني يف عمنل الينو  والليلنة )311( والطنرباِن يف الندعاء )10228وأخرجه النسائي يف الكربى )

= 
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ةر  [711] ننلرمر نرا َحر نناُد ْبننُن سر ثر نند  نن يِف ُمْسنننرِدآِل: حر يراليِِسج اُودر الط  ُبننو در ننالر أر قر
ننا    ،(1) ننْن ِهشر عر

اِريِّ  زر اْلفر
ْبِد  ،(2) ْكِر ْبِن عر ْن أريِب بر ا   عر َْحرِن ْبِن احلراِرِث ْبِن ِهشر الر 

: أرن   ،(3) يِلِّ ْبِن أريِب طرالِنب  ْن عر عر

ُقوُل يِف ِوْتِرآِل:  الن بِي   انر ير ُهمَّ إِِّني َأُعوُذ بِِرَضاَ  ِمْن َسَخطَِك »ثر  ،َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك  ،اللَّ

 .(4)« َأْنَ  َكََم َأْثنَْيَ  َعَا َنْفِسِك  ،َِل ُأْحِِص نَِعَمَك َوَِل َثنَاًء َعَلْيَك  ،َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك 
ْيد   نْ عر  [712] ُبرر

ةر  ،(5) ْن أريِب ُبْردر عر
ايِب ا ،(6) أرْصنحر نرا ور ى: ُثنُْت أر ْن أريِب ُموسر نِدُموا عر نِذينر قر ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به.477وأبو بكر ابن املقرئ يف معجمه ) = ِد ْبِن ُمنِيب   ( من طرَّ عن حُمرم 

ُل ْبنُ 10229وأخرجه النسائي يف الكربى ) نرا ِهفالر ر نرا  ( أرْخربر ثر ند  َُّ، حر نرا اأْلرْزرر ثر ند  ، حر
نِعيد  اِهيُم ْبنُن سر نرا إِْبرر ثر د  ، حر

ِ
ء فالر اْلعر

، به. يج ِ  الرس 

اِد ْبِن أرْوس  6323وأخرجه البخاري ) د  نرْعُت »، وزاد يف آخرآل: ( من حديث شر ا صر ِّ مر  .«أرُعوُذ بِكر ِمْن ُشر

(1)  ِ ِْ ةر بِن ِدْينرار  البر لرمر ، وتغن  حفظنه بنأخرة. التقرينب يج َحر اُد بُن سر ، ثقة عابد، أثبت الناس يف ثابت الُبنرناِِنِّ ةر لرمر ، أرُبو سر

(1499.) 

اِريج  (2) زر و اْلفر ْمر  اُ  ْبُن عر ى َحاد بن سلمة، ووثقه أَحد وابن معني ويعقوب بن سفيان وأبو حناتم، ، ما روى عنه سوِهشر

 .4وذثرآل ابن حبان يف الريقا . وقال ابن حجر: مقبول، 

 (.7304( التقريب )4/304( ميزان االعتدال )30/255( هتذيب الكامل )7/568ترَجته: الريقا  البن حبان )

عليهنا حمققنوا مسنند الطياليسن، لكننهم صنححوها منن مصنادر  ، وهو املريبنت يف النسنخ التني اعتمنديف األصل ثذا (3)

.) ا   َْحرِن ْبِن احْلراِرِث ْبِن ِهشر ْبِد الر  ْن عر  التخري ، فأثبتوا: )عر

(. وأبوآل: له رؤية، وثان من ثبار ثقا  التابعني. التقرينب 7976أبو بكر: هو املخزومي، ثقة فقيه عابد. التقريب )

(3832.) 

يراليِِسج َجاعةر الريقا ، فأبدل الراوي بابنه. انظر اهلامش السابق.. وهذحديث صحيح (4)  ا إسناد خالف فيه الط 
يراليِِسج يِف ُمْسنرِدآِل ) اُودر الط  ُبو در  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.125احلديث أخرجه أر

َْحر 1179( وابن ماجه )751وأخرجه أَحد ) ْبِد الر  ْن عر ، عنن ( من طريق َحاد، عن هشا ، عر نا   ِن ْبِن احْلراِرِث ْبِن ِهشر

 .وشعيب يف املسند يف سنن ابن ماجه . وصححه األلباِنعيل 

 .( من حديث عائشة 222)-(486وهو يف صحيح مسلم )

ِريج 5) ى األرْشعر ةر بِن أريِب ُمْوسر ْبِد اهللِ بِن أريِب ُبْردر ْيُد بُن عر ، ثقة  طئ قليفالا. التقريب )( ُبرر ةر الُكويِفج ُبو ُبْردر  (.658، أر

ْيس  6) ْبُد اهللِ بُن قر ِريج عر ى األرْشعر ةر بُن أريِب ُمْوسر ُبو ُبْردر  (.7952، قيل اسمه: عامر، أو احلارث، الكويف، ثقة. التقريب )( أر
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ِعي يِف  ِفينرِة ُنُزوالا مر ِقيعِ  (1) )يِف(  الس  انر  بر ُبْطحر
ُسنوُل اهللِ  ،(2) رر  بِامْلرِدينرنِة.." احلنديث، وفينه: " ور

ت ى اهْبرار   ِة حر فالر أرْعترمر بِالص 
هُ  (3) تر فالر لرام  قرَضر صر ىل  هِبِْم، فر ُسوُل اهللِ فرصر جر رر رر ْيُل، ُثم  خر الر ملِرنْن الل  ، قر

آُل:  ر ْضر ِِ َأَحنٌد  ،(4) َعَا ِرْسلُِكمْ »حر ُه َلْيَ  ِمَن النَّنا وا َأنَّ ِمْن نِْعَمِو اهللِ َعَلْيُكْم َأنَّ ُأْعلُِمُكْم َوَأْبِِشُ

ُكمْ  ُ َْ َِ اَعَو  : «ُيَصلي َهِذِه السَّ الر ُكمْ »، أرْو قر ُ َْ َِ اَعَو َأَحٌد   احلديث.«... َما َصاَّ َهِذِه السَّ
 .(5)رواآل مسلم 

ن نْ عر  [713] ناِرَِّ، عر ةر ْبنِن امْلُخر بِيصر نيِف   يِّ بِنالن  نِ قر ُهنمَّ إِِّني َين: »يث  دِ  حر ا َقبِيَصنُو، ُقنْل: اللَّ

، ِمْن َبَرَكاتَِك  َْ َعَلَّ َتَك، َوَأْنِز َّا ِعنَْدَ ، َوَأفِْض َعَلَّ ِمْن َفْضلَِك، َواْنُِشْ َعَلَّ َرْْحَ  «.َأْسَأُلَك ِِم
 .(6)رواآل اإلما  أَحد 

اِِنِّ  [714] ِيم  اجلرْيشر ْن أريِب متر عر
ناِب ط ناخلر  نِ ْبن رر ُعمر  نْ عر  ،(7) : وُل ُقنير   اهللِ ولر ُسنرر  ُت عْ مِ ، سر

لِِه،» ْلُتْم َعَا اهللَِّ َحقَّ َتَوك  ، َتْغُدو ِِخَاًصا، َوَتُروُح بَِطاًنا َلْو َتَوكَّ َ َْ  «.َلَرَزَقُكْم َكََم َيْرُزُق الطَّ
. وابن ماجه رواآل أبو حاتم ابن ِحب انر والرتمذي  ِحيح  ن  صر سر وقال: حر

(8). 
[715]  

ِ
اء ْردر ْن ُأ ِّ الد  عر

ُسوُل اهلل ِ  ،(9) الر رر : قر الر ، قر
ِ
اء ْردر ْن أريِب الد  ْزَق َلَيْطُلنُب »: عر إِنَّ الري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )يِف( ليست يف األصل، استدرثتها من صحيح مسلم.( 1)
اد  بِامْلرِدينرنةِ 2) ناُن: ور فِيه شجر أرو ُأُصوهلرا. وُبْطحر ا إال  ور ِقيعا الر ُيسمى بر ان املتسع من األرض، ور  . عمندة القناري( البرِقيُع: امْلركر

(5/65.) 
ُطُه.3) سر ُهور ور ، ور

ِ
ء ْ ِة الَّش  ْأُخوذ  ِمْن هُبْرر ، مر فر : اْنترصر  ( اهْبرار 

ْوا.4) ن  أر ا، امْلرْعنرى: تر ْتُحهر ُوُز فر جير ، ور
ِ
اء رْسِ الر  ىلر ِرْسلُِكْم: بِكر  ( عر

 (.567، ح2/48(. وانظر: فتح الباري البن حجر )224)-(641( صحيح مسلم )5)

، بنه. وضنعفه شنعيب 20602)( أخرجه أَحد 6) نةر بِيصر نْن قر نِة، عر ر ِْ ُجنل  ِمنْن أرْهنِل اْلبر نِي رر ثر ند  ، حر نةر ِريمر ( من طرينق أريِب ثر

 .يف حتقيقه للمسند األرنؤو 

مِ  (7) الِِك بِن أريِب األرْسحر ْبُد اهللِ بُن مر ِيم  اعر ُبو متر ، ثقة. التقريب )، أر يج ِ ِْ
ْينِيج امْلِ عر اِِنج الرج  (.3564جلرْيشر

 يف سننن الرتمنذي وصنححه األلبناِن (730( صنحيح ابنن حبنان )4164( سنن ابن ماجه )2344( سنن الرتمذي )8)

 .يف حتقيقه لصحيح ابن حبان األرنؤو  وشعيب

ى9) ْغرر  الصج
ِ
اء ْردر ْشِقي ُة، ثقة فقيهة. التقريب ) ( ُأ ج الد  مر ابِي ُة الدِّ ُة األرْوصر ْيمر : ُجهر ِقْيلر ُة، ور ْيمر  (.8728ُهجر
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 «.اْلَعْبَد َكََم َيْطُلُبُه َأَجُلهُ 
اآُل اْبُن ِحب انر  ور رر

(1).  
ِدِر  [716] ِد ْبِن امْلُنْكر ْن حُمرم  عر

ُسولر اهلل ِ  ،(2) ، أرن  رر ابِر  ْن جر :  عر الر ْزَق، »قر َِل َتْسَتْبطُِئوا النري

َُ َحتَّني َيْبُلَغنُه َِخنُر ِرْزق  ُهنَو َلنهُ  ُه ََلْ َيُكْن َعْبٌد َيُمنو ، َوَتنْرِ  َفإِنَّ َِ نََل ََْ ، َفنَأْمُِلوا ِ  الطََّلنِب ِ  ا

َرامِ  ََْ  .«ا
اآُل اْبُن ِحب انر  ور رر

(3). 
ب ةر  ِديُث حر الِد   حر ، اْبنرْي خر اءر ور سر اآُل ابْ  ور ور زَّ. رر ُن ِحب انر يف الرِّ

(4). 
ى، أبنا  [717] نرا ِعيسر ر تِّيِّ أرْخربر ، أننا اْبنُن اْبُن الل  نِويج ، أنا احلرمر اُوِديج ِل، أنا الد  ْبُد األرو  ، أنا عر

كِيم   اُد ْبُن حر د  ، ثنا شر ْبد  ، ثنا عر ْيم  ُخزر
ْبِد احْلرِميِد  (5) يرى ْبُن عر ْ حير ور

ْبُد اهلل ِ ْبنُن امْلُبرن (6) : ثنا عر االر ِك، قر ارر

نِعيِد ْبنِن أريِب ِهنْندر  ْبِد اهلل ِ ْبِن سر ْن عر عر
بِينِه  ،(7)  نْن أر ُسنوُل اهلل ِ:  ،(1)عر نالر رر : قر نالر ب ناس  قر نِن اْبنِن عر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وحسننه األلبناِن، وقنال شنعيب األرتنؤو : إسننادآل جيند. انظنر: السلسنلة الصنحيحة 3238( صحيح ابن حبنان )1)

(952.) 

ْبِد 2) ِدِر بِن عر ُد بُن امْلُنْكر ِ ج الت ْيِميج ( حُمرم  ْيِر الُقرر ، ثقة، ع. التقريب )اهللِ ْبِن اهلُدر ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر  (.6327، أر

 (.3228لباِن. انظر: التعليقا  احلسان )األو هو وصححه  : شعيب األرنؤو ، (3241( صحيح ابن حبان )3)

ُسنولر اهلل ِ 3242( صحيح ابن حبان )4) ْينرا رر تر ِن: أر ُقوالر ، ير
الِد  ، اْبنِي خر اءا ور سر ، ور ب ةر ِمْعُت حر : سر الر ، قر ْحبِيل  ِ  ْبِن ُُشر فال  ْن سر ( عر

  انرا، فر عر غر در رر ام  فر لر ، فر ْبنِي بِنراءا فالا ير مر ُل عر ْعمر ُهور ير : ور الر نُه »قر لِنُدآُل ُأمج نانر تر ْنسر ن ِن  اإْلِ ، فر ْ  ُرُءوُسنُكامر نا ُهنز  ْزَِّ مر ا يِف النرِّ سر نرافر الر تر

ْرُزُقهُ  ير يِه اهلل ُ ور
، ُثم  ُيْعطِ ْيِه ِقرْش  لر ْيسر عر ُهور أرَْحرُر لر  .(15855) وشعيب يف املسند (4798الضعيفة )يف ضعفه األلباِن «. ور

نر 5) ُبو ُعرْيامر يم  اْلبرْلِخي   ( أر
كِ اُد ْبُن حر د  نن شر نانر مرجئنا ُمْسنترِقيم احلرنِديث إِذا روى عر ثر نُه البلخيون ور ، قال ابن حبان: روى عر

نا.  ِديريه لتعصبه يِف األرجاء وبغضنه منن انتحنل الّسننرن أرو طلبرهر ا  غ  أرنى أحب جانبة حر ى الريِّقر ور وقنال اخللنييل: "رر

". ما  سنة ) ُدوَّ  ُهور صر ْيِل، ور رر ْبِن اهْلُذر ْن ُزفر ، عر ةا  هن( عن تسع وثامنني سنة.213ُنْسخر

( الريقننا  البننن قطلوبغننا 5/330( تنناريخ اإلسننفال  )3/931( اإلرشنناد للخلننييل )8/310الريقننا  البننن حبننان )

(5/223.) 

بْ 6) ْبِد احلرِمْيِد بِن عر يرى بُن عر ْ ِِنج ( حير  احِلام 
ْيُمْون  َْحرِن بِن مر ، حنافظ إال أهننم اهتمنوآل برسنقة احلنديث. ِد الر  نا الُكنْويِفِّ ِري  ثر ُبنو زر ، أر

 (.7591التقريب )

ِعيِد ْبِن أر 7) ْبُد اهلل ِ ْبُن سر اِريج ( عر زر ، صدوَّ ربام وهم، ع. التقريب ) يِب ِهنْدر الفر ِِنج  امْلردر
ْكر  ُبو بر  (.3358موالهم، أر
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« ِِ ٌَ ِمَن النَّا
ُو َواْلَفَراغُ : الصي نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهََم َكثِ  .(2) «حَّ

ُسوُل اهلل ِ:  [718] الر رر : قر الر ب اس  قر ْن اْبِن عر َو َواْلَفنَراَغ نِْعَمَتناِن ِمنْن نَِعنِم اهللَِّ، »عر نحَّ إِنَّ الصي

 ِِ ٌَ ِمَن النَّا
 .«َمْغُبوٌن فِيِهََم َكثِ

: أنا  االر أرَْحرُد قر ى ور اآُل ِعيسر نر ر تِّيِّ أرْخربر ، أبننا اْبُن الل  نِويج ، أننا احلرمر اُوِديج ِل، أنا الد  ْبُد األرو  ، أبنا عر

ْرِقنْديج  مر انر الس  أرُبو ِعْمرر
كِّ  ،(3) ، أبنا مر اِرِميج  الد 

د  اِهيمر أنا أرُبو حُمرم  يج ْبُن إِْبنرر
ْبنُد اهلل ِ ُهنور  ،(4) أبننا عر

، هبذا  ب اس  ْن اْبِن عر ُث عر اآُل، حُيردِّ بر ِمعر أر ُه سر ن  ، أر
ِعيد  اْبُن سر

(5). 

 /أ[80/ ] .(6)رواآل البخاري عن مكي 
 امْلرْخُزوِميِّ  [719]

اد  ْن ِزير عر
ِن الن بِيِّ  (8) ،(7) نََّو َأَحٌد بِ »: عر َقاُلوا: َوَِل « َعَملِهِ َِل َيْدُخُل اْْلَ

 : ََ ََ اهللَِّ  َقا َدِِّن اهللَُّ ِمنُْه بَِفْضل  »َأْنَ  َيا َرُسو َْ َيَدُه َعَا َرْأِسهِ «َوَِل َأَنا، إِِلَّ َأْن َيَتَغمَّ  .، َوَوَض
يف األول من "حديث ابن امْلُتري ِم" 

 .(1)رواآل اإلما  أَحد  ،(9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2409( ثقة، ع. التقريب )1) =

: مضوا ]حديث صحيح (2) ْبِد ْبِن َُحرْيد   [.710. رجال اإلسناد إىل عر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر التاِل.684احلديث أخرجه عبد بن َحيد يف مسندآل )

ْرِقنْ (3) نمر ر الس  ْمنِرو بنِن أرْعننير ةر بنِن عر ْنزر ب اِس بنِن َحر رر بِن العر ى بُن ُعمر انر ِعيسر ُبو ِعْمرر ُدوَُّ، أر ُث، الص  دِّ ناِحُب أريِب ديج امْلُحر ، صر

ُم مر  الر أرْعلر ْمِرآِل، ور ْيئاا ِمْن أر ْعلرُم شر ، الر نر ْقُبول  ْيخ  مر نُْه، شر اِوي )ُمْسنرِدآِل( عر رر ، ور اِرِميِّ  الد 
د  . قالنه النذهبي. سن  حُمرم  ر ترى ُتنُويفِّ

 (.14/487أعفال  النبفالء )

يِلج 4)  الت ِميِميج احلرنْظر
د  ْرقر ِشِ  بِن فر اِهيمر بِن بر يج بُن إِْبرر كِّ ، ثقة ثبت، ع. التقريب )( مر ِن البرْلِخيج كر ُبو الس  ، أر َُجِيج  (.6877، الرُبْ

ن فوقه: سبقوا ]صحيح عا َشط البخاريإسناده  (5) ِويج ومر اُر.710. احلرمر  [، أرَْحرُد: هو اْبُن أريِب طرالِِب احْلرج 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق. وانظر ختري  املصنِّف.2749احلديث أخرجه الدارمي يف سننه )

يج ْبُن إِ 6412( أخرجه البخاري )6) نرا امْلركِّ ثر د  ، به.( حر اِهيمر  ْبرر

ُْزو   7)  ، قال ابن معني: ال  ء. وذثرآل ابن حبان يف الريقا .( زياد الكويف، موىل بني َمر

( الريقنا  البنن 2/95( ميزان االعتدال )4/259( الريقا  )3/549( اجلرح والتعديل )3/368التاريخ الكب  )

 (.4/367قطلوبغا )

". مسند أَحد( ثذا، والذي يف 8) ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  يف هذا املوضع من اإلسناد: "عر

 (، وذثر أنه يقع يف يف جزئني.1506( ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس )9)

= 
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 .(3)عن حممد، عن أيب هريرة  ،(2)ورواآل أيضاا هلشا  
ْون   عن ابن ِسِ ينر  ،(4)ورواآل بمعناآل مسلم: البن عر

(5). 
اِ  ْبِن ُمنربِّه   ر  يف ثاِن جامعه: عن َهر  ْعمر ورواآل مر

 .(7)عن أيب هريرة  ،(6)
ْن اْبِن ُعمر  [720] ، عر ْن نرافِع  ، عر

الِك  ْن مر ُسوِل خ   عر ْلبِيرةر الر  : أرن  تر ُهمَّ َلبَّْيَك، : رر َلبَّْيَك اللَّ

ْمَد َوالنيْعَمَو َلَك  ََ يَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ ا يَك َلَك  َلبَّْيَك ِلَ ََشِ  .(8) َواْْلُْلَك، ِلَ ََشِ
طِي ةر  [721] ْن أريِب عر عر

ْيفر  ،(9) ُم ثر رْعلر ْت: إِِنِّ ألر الر ةر قر اِئشر ْن عر نانر الن بِنيج  عر بِّني:  ثر َلبَّْينَك ُيلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِد بِن أرَْحردر بِن َحر اد  ال =  أرَْحرُد بُن حُمرم 

نْيِ ُبو احُلسر ُر، أر م  اِعُظ، امْلُعر اُ ، الور اِديج وهو اإِلمر كِن نُه برْغدر ، لر نُدوَّ  نْيخ  صر ، اْبُن امْلُترني ِم، شر

نرةر ) ا ر سر اح، مر ريِْ  امْلُزر  (.17/288(. س  أعفال  النبفالء )409ثر

، 7479( أخرجه أَحد )1)  امْلرْخُزوِمنيِّ
اد  ُسنوُل اهلل ِ ( من طريق ِزير نالر رر : قر نالر ، قر ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ، بنه. وصنححه شنعيب عر

 .يف حتقيقه للمسند األرنؤو 

ان  الُقْرُدْويِسج 2) س  اُ  ْبُن حر ه قينل: ، ثقة، من أثبت الناس يف ابن سن ين، ويف روايتنه عنن احلسنن وعطناء مقنال؛ ألنن( ِهشر

 (.7289ثان يرسل عنهام. التقريب )

 شعيب األرنؤو . حممد: هو ابن س ين. حمققه ( وصححه10614) مسند أَحد( 3)

ِِنج 4) برانر امْلُزر ْوِن ْبِن أرْرطر ْبُد اهللِ ْبُن عر يج ( عر ِ ِْ  البر
ْون  ، ثقة ثبت فاضل، منن أقنران أينوب يف العلنم والعمنل والسنن. ، أرُبو عر

 (.3519التقريب )

 (.73)-(2816( صحيح مسلم )5)

اِمِل بِن ِسْي ر األرْبنراِويج  (6) اُ  بُن ُمنربِِّه بِن ثر نَْهر  ُبو ُعْقبرةر الص  تِني ، أر ِة ال  نِحْيحر ِة الص  ِحْيفر اِحُب تِْلكر الص  ، قال الذهبي: "صر اِِنج عر

نِدْيرياا". وقند وصنلت إليننا هنذآل الصنحيفة، وطبعنت بامل ِعننْير حر ْربر أر  ور
نة  : نرْحو  ِمنْن مائر ِهير ، ور ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ا عر تربرهر كتنب ثر

قند  تنأليف وصنل إليننا يف احلنديث النبننوي، هنن بتحقينق: عنيل حسنن عنيل عبند احلميند، وهني أ1407اإلسنفالمي 

نانر  : "ثر نْبرنل  نالر أرَْحرنُد بنُن حر . قر
ْهِب ْبِن ُمنربِّه  استوعب اإلما  أَحد هذآل الصحيفة ثلها يف مسندآل، وَها  هذا هو أخو ور

ةر بِ  ْينرر ا ُهرر بر الرسر أر (، فرجر ْهب  ي الُكُتبر ألرِخْيِه )ور ِ ْشرتر انر ير ثر ْغُزو، ور ( ير ا   ِة )َهر  در نوِّ كر ُظُهنورر امْلُسر ت نى أرْدرر ناشر حر عر امْلرِدْينرنِة، ور

ا   سنة ) " اهن. تويف َهر  ِ ْينرْيِه ِمنر الكرِبر ىلر عر اِجبراآُل عر طر حر قر سر اد(، ور ور هن(. وقنال 132)يعني العباسني، وثان شعارهم الس 

 (.8/94( األعفال  للزرثيل )7317ب )( التقري5/311عنه ابن حجر: ثقة، من الرابعة، ع. س  أعفال  النبفالء )

 (.20562( جامع معمر بن راشد )7)

 (.19)-(1184( صحيح مسلم )1549( صحيح البخاري )8)

اِِنج اْلُكويِفج 9) اِدِعيج اهْلرْمدر ي ةر اْلور
طِ الُِك ْبُن عر ( أرُبو عر ، ثقة. التقريب )، مر اِمر  : اْبُن أريِب عر ِقيلر ، ور  (.8253اِمر 
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ْمَد َوالنيْعَمَو َلَك  ََ يَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ ا ُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ِلَ ََشِ  . اللَّ
 .(1)آل البخاري روا

ةر  [722] بِيعر ِر ْبِن رر ْعفر ْن جر عر
ِج  ،(2) ِن األرْعرر عر

: أرن  الن بِني   ،(3) ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر :  عر نالر إَِذا »قر

َيَكوِ  ُذوا َفَسُلوا اهللََّ ِمْن َفْضلِهِ  َسِمْعُتْم ِصَياَح الدي ََمِر َفَتَعوَّ
َِ َْ َمَلًكا، َوإَِذا َسِمْعُتْم َْنِيَق ا َا َرَأ ، َفإِْنَّ

َْ َشْيَطاًنا َا َرَأ ْيَطاِن، َفإِْنَّ  «.بِاهللَِّ ِمَن ََشي الشَّ
 .(4)رواآل البخاري ومسلم 

ُقوُل: يِف ُدُبرِ  [723] ، ير ِ ْ بر انر اْبُن الزج : ثر الر ْ ِ قر بر ْن أريِب الزج ُم  عر نلِّ  ِحننير ُيسر
ة  نفالر َِل إَِلنَه »ُثلِّ صر

ء  َقِديرٌ  ْمُد َوُهَو َعَا ُكلي َءْ ََْ يَك َلُه، َلُه اْْلُْلُك َوَلُه ا َة إِِلَّ إِِلَّ اهللُ َوْحَدُه َِل ََشِ ََ َوَِل ُقنوَّ ، َِل َحنْو

[  بِاهللِ، َِل إَِلَه إِِلَّ اهللُ، َوَِل َنْعُبُد  َسنُن، َِل إَِلنَه إِِلَّ  (5)]إِِلَّ ََْ اُه، َلُه النيْعَمُو َوَلُه اْلَفْضُل، َوَلُه الثَّنَاُء ا إِيَّ

يَن َوَلنْو َكنِرَه  نُل « اْلَكنافُِرونَ اهللُ ُُمْلِِصَْي َلُه الدي ُسنوُل اهللِ هُيرلِّ نانر رر : ثر نالر قر ور
هِبِنن  يِف ُدُبنِر ُثنلِّ  (6)

ة . فالر  صر
 .(7)رواآل مسلم 
 [/ب80] / .(8) "باب قدرة اهلل"وقد تقد  يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1550( صحيح البخاري )1)

نِْديج 2)
نرةر الكِ سر ْحبِيلر ْبِن حر ةر ْبِن ُُشر بِيعر ُر ْبُن رر ْعفر ْحبِيلر امْلِ ( جر ، ثقة. التقريب )، أرُبو ُُشر يج ِ ِْ938.) 

ِِنج 3) اُودر امْلردر ُبو در ُج، أر ْعرر
َْحرِن ْبُن ُهْرُمزر األر ْبُد الر   (.4033، ثقة ثبت عاَل. التقريب )( عر

 (.82)-(2729( صحيح مسلم )3303( صحيح البخاري )4)

( ليست يف األصل، يستوجبها السياَّ. (5)  )إاِل 

 ( ثتب فوقها: "صح".6)

لُِّس. مَض ]139)-(594( صحيح مسلم )7) ، صدوَّ إال أنه ُيدر يج ُد بُن ُمْسلِم  امْلركِّ : هو حُمرم  ِ ْ بر ُبو الزج  [.710(. أر

 ( انظر: ]     [.8)
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 باب عفو اهلل وصفحه وفضله ونعمته وآالئه
 

چ  چ  چ  ڇ  چ وقولننه:  ،  [95]املائنندة:   چ حئ  مئ  ىئ   يئچ وقولننه ويف املنقننول: 

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  چ  ، [43]التوبننننننة:  چڇ  ڇ  

ڄ  ڄ  ڃ  چ  ، [187]البقرة:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  ، [30]الشورى:  چحب

 . [155]آل عمران:  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  ، [2]املجادلة:  چڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  

ڇ  چ  ، [21]احلدينند:  چھ   ھ  ھ        ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  چ وقولننه: 

 . [64]البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  
]النمنل:  چې  ې      ى    ى  ائ  ائ   چ  ، [8]احلجنرا :  چ ک  ک  گ  گچ وقولنه: 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  ، [38]يوسف:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ  ، [73

ک  ک  گ  چ  ، [32]النسنننناء:  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  ، [40]النمننننل:  چڻ  ۀ  

ۀ   ڻ   چ  ، [152]آل عمنننران:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ  ، [12]اإلرساء:  چگ

]آل عمننران:  چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  ، [170]آل عمننران:  چۀ  ہ  ہ  ہ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  ، [174]آل عمننننننننران:  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، [171

ھ  ے  ے  چ  ، [52]البقرة:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  ، [34]إبراهيم:   چڀ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ  ، [99]النسناء:  چۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  چ  ، [153]النسنننناء:  چ ې  ې  ى

 ،[101]املائدة:  چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ، [149]النساء:  چڦ  

 ىئ  ىئ  ی   ی    ی چ  ، [54]النسننننننناء:  چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  چ  ، [53]النحننننننننننل:  چی

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  ، [11]الضحى:  چڻ  ڻ      ڻ  ڻ   چ  ، [51]فصلت:  چۆ
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 چۓ  ۓ  ڭ  چ  ، [7]الفاحتة:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  ، [40]البقرة:  چڄ  ڄ  ڃ  

ژ  ڑ  چ  ، [83]النحنل:  چ  ک  ک  ک  ک  گ چ  ، [150]البقرة:  

 ، [13]املائنننننندة:  چ ۉ  ې  ېچ  ، [114]النحننننننل:  چڑ  ک  ک    ک   ک  

نر  وَل   [5]الزخنرف:  چگ  گ  ڳ     ڳ   چ ا إذا مر بندليل: منر  بننا فنفالن  صنفحا

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  ، [22]الننننننننور:   چ ڈ  ڈچ  ،يقنننننننف

ڤ  ڤ  چ  ، [20]لقنننامن:  چ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  ، [11]املائننندة:  چٺ  

 ، [58]ينونس:  چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  چ  ، [37]األحزاب:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ، [13]النننرَحن:  چھ  ھ  ھ  ھ  چ  ، [69]األعنننراف:  چڦ  ڄ  ڄ  چ 

 . [55]النجم:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ
ْيِه  [724] اْهور اَُّ ْبُن رر الر إِْسحر قر

ْشنِقيج  (1) مر م  الدِّ
لِيُد ْبُن ُمْسنلِ : أبنا الور

(2)،  ، اِعنيج ثننا اأْلرْوزر

ْن أريِب  ر  عر ام   عر
ُسنوِل اهللِ (3) ُجل  إىِلر رر اءر رر ُقوُل: جر ةر ير امر ا ُأمر بر ِمْعُت أر : سر الر نْبُت   قر : إِِنِّ أرصر نالر قر فر

يلر   ِقْمُه عر
أر ا فر دًّ :  .حر نالر . قر نيلر  ِقْمُه عر

أر ا فر دًّ ْبُت حر ُسولر اهللِ، إِِنِّ أرصر ا رر : ير الر قر اآُل فر تر نُْه، ُثم  أر ضر عر أرْعرر فر

ُسوِل اهللِ  عر رر ىل  مر ا ر فرصر قر ُة فر فالر ِت الص  ُأِقيمر ِقْمنُه  ور أر ا فر ندًّ نْبُت حر ُسنولر اهللِ، إِِنِّ أرصر ا رر : ير الر ُثم  قر

الر  قر . فر يلر  ُسوُل اهللِ: عر ََ ِحَْي َأْقَبْلَ  َوَصَلْيَ  َمَعنَا »رر ْأ ُسنولر اهللِ. « َهْل َتَوضَّ نا رر نْم ير عر : نر الر قر فر

 : الر  «.اْذَهْب َفَقْد َعَفا اهللُ َعنَْك »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحنر   ثتب املصنف يف هذا املوضع: ]أنبأنا سويد (1) ِرُح بن يزيند، حندثنا ُعبرْينُد اهلل ِ ْبنُن زر بن عبد العزيز الريقفي، حدثنا ُمط 

قال.[، ثم رضب عليه. ثنم ثتنب يف  الضمري، عن عيل بن يزيد الدمشقي، عن القاسم، عن أيب أمامة، عن النبي 

 عي...[ الخ.السطر التاِل: ما أثبتناآل يف املتن ]أنبأنا الوليد بن مسلم الدمشقي ثنا األوزا

ِ ج 2) لِيُد ْبُن ُمْسلِم  الُقرر ، ثقة لكنه ثري  التدليس والتسوية، التقريب )( الور ْشِقيج مر ب اِس الدِّ ُبو العر  (.7456، أر

ننِويج  (3) ِ ج األُمر ْبننِد اهللِ الُقننرر اُد ْبننُن عر نند  ننةر ْبننِن أريِب ُسننْفيرانر شر اِوير ننْوىلر ُمعر ، مر ْشننِقيج مر ر  الدِّ ننام  ُبننو عر ، ثقننة يرسننل. التقريننب ، أر

(2756.) 
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 ْس مُ  اآلُ ور رر 
 يج ائِ سر الن ور  م  لِ

ر  لِ  (1) ام  ةر ْبِن عر ِعْكِرمر
(2)، . ر  ام   أريِب عر

اد  د  ْن شر  عر

 يج ائِ سر الن ور  در اوُ و در بُ أر  اآلُ ور رر ور 
 .يِّ اعِ زر وْ ْلر لِ  (3)

ى ْبُن ُيوُنسر  [725] ْيِه: أبنا ِعيسر ور اهر اَُّ ْبُن رر الر إِْسحر قر ور
نْن أريِب ُعبرْيند   ،(4) ، عر اِعيج ثنا اأْلرْوزر

نر ْبِن عر  ْيامر اِجِب ُسلر ةر  ،(5)ْبِد امْلرلِِك حر اِسِم ْبِن َُمرْيِمرر ِن القر عر
ةر  ،(6) ْن اْبِن نرْضلر نا  (7)عر ناُلوا: ير ُْم قر أرهن 

ُسولر اهللِ  نرة   -رر اِ  سر ُسنوُل اهللِ  -يِف عر نالر رر قر نرنا. فر ْر لر عِّ َِل َيَسنْلنِي اهللُ َعنْن ُسننَّو  َأْحنَدْثُتَها : »سر

 .(8)« ا، َوَلكِْن َسُلوا اهللَ ِمْن َفْضلِهِ فِيُكْم ََلْ َيْأُمْرِِّن ِِبَ 
ْشنِقيج  [726] مر اِحنِد الدِّ ْبِد اْلور ُر ْبُن عر : أبنا ُعمر الر قر ور

ِن  ،(9) نِن الننجْعامر نْن  ،(10)ْبنِن امْلُنْنِذِر عر عر

ْكُحول   مر
ا  (11) نذر  بِكر

ِ
ْينِه: أرِنِّ بِْعنُت فرْضنلر امْلرناء نثر إِلر عر اِص بر ْمِرو ْبِن العر ْبِد اهللِ ْبِن عر ْوىل لِعر : أرن  مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نر اْلبراِهيِلج 7275(، السنن الكربى للنسائي )45)-(2765( صحيح مسلم )1) ْجفالر يج ْبُن عر : هو ُصدر ةر امر ُبو ُأمر  .(. أر

 الِعْجننيِلج  (2)
ر  ننام  ننُة ْبننُن عر ننيج األرْصننِل، صنندوَّ يغلننط، ويف روايتننه عننن حييننى بننن أيب ثرينن  ِعْكِرمر ِ ِْ ، بر ِمننيج ر  اليرامر ننام  ُبننو عر ، أر

 (.4672اضطراب، وَل يكن له ثتاب. التقريب )

 (.7274( )7273( )7272ربى للنسائي )( السنن الك4381( سنن أيب داود )3)

بِيِعيج 4) اَّر الس  ى ْبُن ُيوُنسر ْبِن أريِب إِْسحر ، ثقة مأمون. التقريب )( ِعيسر  الُكويِفج
د  ُبو حُمرم  اُل: أر ُيقر و، ور ْمر   (.5341، أرُبو عر

ُبو ُعبريد5) بد امْلرلِك ( أر ْيامن ْبن عر بد امْلرلِك، وقيل: حي، وقيل: حيي، وقيل: حوي ْبنن امْلرْذِحِجيج حاجب ُسلر : اسمه عر ، ِقيلر

ْمرو، ثقة. التقريب )  (.8227أريب عر

، أرُبو 6) ةر اِسُم ْبُن َُمرْيِمرر اِِنج ( القر ةر اهلرْمدر ، ثقة. التقريب )ُعْرور ْشقر نر ِدمر كر ، سر  (.5495، الُكْويِفج

صننابة . اإلثننذا، واختلننف يف اسننمه ويف صننحبته، ورجننح ابننن حجننر أن لننه صننحبة، وأن اسننمه: طلحننة بننن نضننيلة (7)

(3/435.) 

نْيم   (3/159) (2/287( وابن قانع يف معجم الصحابة )2732وأخرجه ابن أيب عاصم يف اَحاد واملرياِن ) (8) وأبو ُنعر

( مننن طريننق األوزاعنني، بننه، واختِننآل ابننن أيب عاصننم. 6/3069( )4/1904األصننبهاِن يف معرفننة الصننحابة )

 (.3/435جه ابن حجر يف اإلصابة )وخر  

ُر 9) لرِميج  ( ُعمر ْيس  السج اِحِد ْبِن قر ْبِد اْلور ، ثقة. التقريب )ْبُن عر ْشِقيج مر ْفص  الدِّ  (.4943، أرُبو حر

ِزيِر ا10) ُبننو الننور ، أر ْخِمننيج نناُل: الل  ُيقر ، ور نناِِنج س  ُن ْبننُن امْلُنْننِذِر الغر ، صنندوَّ رمنني بالقنندر. التقريننب ( النننجْعامر ْشننِقيج مر نناِميج الدِّ لش 

(7164.) 

ْبِد اهلل11ِ) ُبو عر ، أر اِميج ْكُحول  الش  ، ثقنة فقينه، ثرين  اإلرسنال، مشنهور. ( مر ْشنِقيج مر ُبو ُمْسلِم  الدِّ : أر ِقيلر . ور ْوبر يج ُبو أر : أر ِقيلر ، ور

 (.6875التقريب )
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ُقوُل:  ُسولر اهللِ ير ِمْعُت رر و: سر ْمر  ْبُد اهللِ ْبُن عر الر عر قر : فر الر ا. قر ذر ثر َْ َفْضنَل َمن»ور اء  َأْو َكنَأ ، َمنْن َمنَن

 .(1)« َمنََعُه اهللَُّ َفْضَلُه َيْوَم اْلِقَياَموِ 
ر الط   اآلُ ور رر ور   ب  يْ عر ُشن نِ و بْ رِ مْ عر : لِ  (2) " ِ غِ الص   هِ مِ جر عْ مُ " نْ مِ  لِ و   األر يِف  اِِنج ربر

ن ،(3)  ،(4) ينهِ بِ أر  نْ عر

 آلِ دِّ جر  نْ عر 
(5). 

ِدِر  [727] ِد ْبِن امْلُنْكر ْن حُمرم  عر
أر  ،(6) نرر قر ابِِه، فر نىلر أرْصنحر ُسنوُل اهلل ِ عر جر رر نرر : خر نالر نابِر  قر ْن جر عر

 : نالر قر ُتوا، فر نكر نا فرسر هِلرا إىِلر آِخِرهر َْحرِن ِمْن أرو  ةر الر  ْيِهْم ُسورر لر نا َعنَا اِْلنني َلْيَلنَو اِْلنني َلَقنْد َقرَ »عر ْأُُتَ

ننََم َأَتْيننُ  َعننَا َقْولِننِه َفَكنناُنوا َأْحَسننَن َمننْرُدوًدا ِمنننُْكمْ    چھ  ھ  ھ  ھ  چ ، ُكنْننُ  ُكلَّ

ْمُد  [13]الرَحن:  ََ ُب َفَلَك ا نَا ُنَكذي  ِمْن نَِعِمَك َربَّ
ء   «.َقاُلوا: َِل بََِشْ

. وابن أيب الدنيا يف "ثتناب الشنكر"، واإلسنامعييل يف  ِريب  ِديث  غر رواآل الرتمذي وقال: حر

 .(7)األول من "معجمه" 
ن عمنر، والندارقطني يف األول منن ورواآل ابن أيب الندنيا أيضناا منن حنديث ننافع عنن ابن

 .(8)األفراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َل أجدآل من طريق مكحول عند غ  املصنِّف.1)

نُه.. فنذثرآل 6722وأخرج أَحد ) نىلر أرْرض  لر نُه عر اِمنل  لر ترنبر إىِلر عر و ثر ْمنر  ْبندر اهللِ ْبننر عر نى، أرن  عر نر ْبنِن ُموسر ْيامر نْن ُسنلر ( عر

 .يف حتقيقه للمسند بنحوآل، وصححه شعيب األرنؤو 

 .حتقيقه للمسند، به. وحسنه شعيب ب  يْ عر ُش  نِ بْ  ورِ مْ ( من طريق عر 6673(. وهو يف املسند )93( املعجم الصغ  )2)

ِ ج 3) ناِص الُقنرر ْمنِرو بنِن العر ْبنِد اهللِ بنِن عر ِد بِن عر ْيِب بِن حُمرم  ْمُرو بُن ُشعر ْبنِد اهللِ  ( عر ُبنو عر ناُل: أر ُيقر ، ور اِهيمر ُبنو إِْبنرر ، أر نْهِميج الس 

، صدوَّ. التقريب ) ِِنج  (.5050امْلردر

ْيب  احِلجر 4)  (.2806، صدوَّ، ثبت سامعه من جدآل. التقريب )اِزيج ن( ُشعر

 . بن العاص و( عبد اهلل بن عمر5)

ِ ج الت ْيِميج 6) ْيِر الُقرر ْبِد اهللِ ْبِن اهلُدر ِدِر بِن عر ُد بُن امْلُنْكر ، ثق( حُمرم  ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر  [.716ة، ع. مَض ]، أر

(. وحسننه األلبناِن 1/343( معجم أسامي شنيوخ أيب بكنر اإلسنامعييل )69( الشكر البن أيب الدنيا )3291( سنن الرتمذي )7)

 (.2150(  : األرنؤو . السلسلة الصحيحة )3575، ح5/485. انظر: سنن الرتمذي )األرنؤو  وشعيب

 (.3173واألفراد البن القيرساِن ) ( أطراف الغرائب68( الشكر البن أيب الدنيا )8)
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اِئننل   [728] ننْن أريِب ور عر
ُسننوُل اهلل ِ  ،(1) ننالر رر : قر ننالر ْبننِد اهلل ِ قر ننْن عر َِل َتنُْظننُروا إَِ  َمننْن : »عر

هُ   «.ُهَو َأْجَدُر َأْن َِل َتْزَدُروا نِْعَمَو اهللَِّ َفْوَقُكْم؛ َفإِنَّ
 .(2)« معجمه الصغ »رواآل الطرباِن يف باب النون من 

نرر  [729] ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُعمر ْن عر عر
ُسنوُل اهللِ  ،(3) نالر رر : قر نالر ، قر نرر نْن اْبنِن ُعمر ، عر نافِع  نْن نر : عر

َُ ِمَن الصَّ »  «.ََلِة ِرْضَواُن اهللِ، َوالَوْقُ  اآلِخُر َعْفُو اهللِالَوْقُ  الَوَّ
 .(4)رواآل الرتمذي 

يِف  [730] اِملِ »ور ِم « الكر لِّ ا امْلُعر ِري  ثر اِهيمر ْبِن زر رِة إِْبرر ْرَجر يِف تر
نْ  ،(5) ِد ْبِن أريِب  عر اِهيمر ْبِن حُمرم  إِْبرر

ةر  ُْذورر حمر
بِيِه  ،(6) ْن أر آِل  ،(7)عر دِّ ْن جر عر

ُه:  (1) عر فر نُو »رر َُ اْلَوْقِ  ِرْضنَواُن اهللِ، َوَأْوَسنُ  اْلَوْقنِ  َرْْحَ َأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِديج 1) ةر األرسر لرمر ِقْيُق بُن سر ، ثقة. التقريب )( شر ل  الُكويِفج
ائِ ُبو ور  (.2816، أر

 .(. عبد اهلل: هو ابن مسعود 1107( املعجم الصغ  )2)

 .( من حديث أيب هريرة 4142ماجه )( وابن 9)-(2963( ومسلم )7449وأخرجه أَحد )

، ضنعيف  ( عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب3) ِِنج ِريج امْلردر ، أبو عبد الرَحن الُعمر ِويج در القر  العر

 (.3489عابد. التقريب )

ئل أَحنند عننن هننذا احلننديث فقننال: مننن روى هننذات. لننيس هننذا يريبننت. وقننال األلبنناِن: (. وسنن172( سنننن الرتمننذي )4)

( 2/26( تنقيح التحقيق البن عبد اهلنادي )1/287"موضوع". انظر: التحقيق يف أحاديث اخلفالف البن اجلوزي )

 (.259إرواء الغليل )

،  ( إبننراهيم بننن زثريننا، أبننو إسننحاَّ العجننيل5) ُْهننول  : جر نناتِم  ُبننو حر ننالر أر البِنني الْضننير املعلننم، العبننديس الواسننطي، قر

اطِيِل. اجلرح والتعنديل ) اِ  بِاأْلربر ِن الريِّقر ثر عر د  : حر ِديل الر اْبُن عر قر . ور ر  اآُل ُمنْكر ور ِذي رر احْلرِديُث ال  ( الكامنل يف 2/101ور

 (.1/31( ميزان االعتدال )1/412الضعفاء )

 ( ثذا جاء  تسميته عند ابن عدي.6)

نِْقني ، وهنو أشنبه بالصنواب. تر ةر ْنُذورر ْبِد امْلرلِنِك ْبنِن أريِب حمر اِهيُم ْبُن عر ُح وقال ابن عبد اهلادي: ويف طريق الدارقطني: إِْبرر

اِديِث الت ْعلِيِق )  (.2/29الت ْحِقيِق يِفْ أرحر

اِهيُم ْبُن أريِب  .وقال ابن شاهني: إِْبرر ةر ُْذورر  حمر

(. قنال ابنن حجنر: صندو ْشنُهور  ، مر ةر ْنُذورر ْبِد امْلرلِنِك ْبنِن أريِب حمر ِزيِز ْبِن عر ْبِد اْلعر اِهيُم ْبُن عر َّ  طنئ. وقال البيهقي: )إِْبرر

 (.210التقريب )

ِحن7) ِ ج اجُلمر ةر الُقنرر ْنُذورر ُن، مقبنول. ( إن ثان ثام قال البيهقي: فهنو عبند العزينز بنن عبند امللنك بنن أيب حمر ذِّ نيج امْلُنؤر يج امْلركِّ

= 
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 .(2)« اهللِ، َوَِخُر اْلَوْقِ  َعْفُو اهللِ
ننُه:  [731] عر فر : أِلرنرننس  رر ِقي ننةر رننِة بر ْرَجر يِف تر َُ اْلَوْقننِ  ِرْضننَواُن اهللِ، َوَِخننُر اْلَوْقننِ  َعْفننُو »ور َأوَّ

 .(3)«اهللِ
ِك  ننام  ةر يف األول مننن السننابع مننن حننديث ابننن الس  ْننُذورر وحننديث أيب حمر

واألول مننن  ،(4)

اِهني « فضائل األعامل»  .(5)البن شر
ةر  [732] ِل ْبِن أريِب ُبْردر ْن بفاِلر عر

بِيِه  ،(6) ْن أر بِينِه  ،(7)عر ْن أر ُسنولر اهلل ِ  (1)عر نى، أرن  رر  أريِب ُموسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4109التقريب ) =

ِحنيج 1) ةر أرْوُس بُن ِمْع ر  اجُلمر ُْذْورر ناِحُب الن بِنيِّ  ( أرُبو حمر صر اِ ، ور ِد احلرنرر ُن امْلرْسنجر ذِّ ، ترَجتنه يف سن  أعنفال  الننبفالء ، ُمنؤر

(3/117.) 

( 259( ثسنابقه، وذثرننا هنناك قنول أَحند واأللبناِن. وانظنر: إرواء الغلينل )1/415ل يف ضنعفاء الرجنال )( الكام2)

(260.) 

( والبيهقنني يف الكننربى 48( وابننن شنناهني يف الرتغيننب يف فضننائل األعننامل )985وأخرجننه النندارقطني يف سننننه )

ةر  ( من طريق إبراهيم بن زثريا، هبذا اإلسنناد. وانظنر منا قلننا يف2049) ْنُذورر يف  ترَجنة إبنراهيم بنن حممند بنن أيب حمر

 .(122صفحة )

لِيِد، صدوَّ ثري  التدليس عن الضعفاء. مَض ]كسابَقْيهِ ( 2/270( الكامل يف الضعفاء )3) ِقي ُة: هو اْبُن الور  [.706. بر

 (.2/1001( يف عداد املفقود. انظر: موارد ابن عساثر يف تاريخ دمشق )4)

 ( عن ابن السامك، به.498، ح2/24عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق )واحلديث أوردآل ابن 

ُن بن و ُعرْيامر ْمر  اَِّ، أرُبو عر اِدَّ، ُمسنُِد الِعرر ُث، امْلُكريُِر، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ِك هو: الش  ام  ْبنِد اهللِ بنِن اْبُن الس  ُن أرَْحرندر بنِن عر

اِديج  ِزْيدر البرْغدر :ير ُقْطنِيج ارر نالر الند  اهلزينل. قر السنِمني ور الن نازل ور اِِل ور تربر العر ثر ى، ور أرْوعر رعر فر ِك. َجر ام  اَُّ، اْبُن الس  ق  نانر  ، الد  ثر

ِك ثِ  ام  انر اْبُن الس  ْيُب: ثر
الر اخلرطِ قر ا . ور نرةر )ِمنر الريِّقر ر سر ْبتاا. ُتُويفِّ ةا ثر  (.15/444هن(. س  أعفال  النبفالء )344قر

 ذثرناآل يف ختري  احلديث السابق. (5)

اِديج  اذر البرْغندر نْوبر بنِن أرزدر يج نِد بنِن أر نر بنِن أرَْحرندر بنِن حُمرم  ُر بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر ، وهو ُعمر ناِهنْي  ْفنص  اْبنُن شر ُبنو حر اِعُظ، أر ، النور

ُجنُل بِال نانر الر  نا ثر نُه اخلطينُب وغنُ آُل، قنال النذهبي: مر قر اَِّ، وث  نْيُخ الِعنرر ناَِلُ، شر ُدوَُّ، احلرافُِظ، العر ْيُخ، الص  برنارِع يِف الش 

واِمِض ا ُة اإِلسفالرِ . تويف سنة )غر اوير ن ُه رر
كِ لر ِة، ور نْعر  (.16/431هن(. س  أعفال  النبفالء )385لص 

ِريج  ُل ( بفاِلر 6) ى األرْشعر ةر ْبِن أريِب ُموسر ْمر   ْبُن أريِب ُبْردر ُبو أرُبو عر اُل: أر ُيقر ْبِد اهلل ِ الكويف البِي. مقل. التقريب )و، ور  (.776عر

ِريج الكويف، ثقة، مَض ]«. صح»ثتب فوقها  (7) ى األرْشعر ةر بُن أريِب ُمْوسر ُبو ُبْردر  [.712وهو أر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 124 
 

 : الر ، َوَما َيْعُفو اهللَُّ َعنُْه َأْكَثنرُ َِل ُيِص »قر أر «يُب َعْبًدا َنْكَبٌو َفََم َفْوَقَها َأْو ُدوَْنَا إِِلَّ بَِذْنب  نرر قر : ور نالر ، قر

 . [30]الشورى:   چی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب    ی  یچ
ْ  اآلُ ور رر  ِريب  الر قر ور  يج ذِ مِ الرتِّ ِديث  غر : حر

 [/أ81]/  .(2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «.صح»ثتب فوقها  (1) =

فه األلبنناِن شننعيب[(   3534)] (3252( سنننن الرتمننذي )2) عتننه يف طباألرنننؤو   وشننعيب يف سنننن الرتمننذي وضننع 

 (.507. وهو يف مسند الروياِن )لسنن الرتمذي أيضا
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 أبواب القضاء والقدر
 باب قول اهلل:

 ، [12]القمننننر:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  ، [49]القمننننر:  چحت  خت  مت  ىت  يت چ 

ةر   [8]الرعند:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ ُبنو ُعبرْيندر نالر أر قر
ر   (1) ندر ڇ  ڇ  چ وقولنه:  .(2): بِقر

ْرنرا»قرئ بالتخفيف وبالتشديد   [60]الواقعة:  چڇ      ڇ   ند  ْرنرا وقر در وَهنا لغتنان بمعننى « قر

ِر، والذي هو القضاء. در  القر
ْن طراُوس   [733] ُسوِل اهلل ِ  (3)عر اِب رر ا ِمْن أرْصحر ْثُت نراسا : أرْدرر الر   قر

 
ء ْ : ُثنلج  ر ُقوُلونر ير

ْبندر ا نِمْعُت عر : سر الر قر . ور
ر  در ُسنوُل اهلل ِ بِقر نالر رر ُقنوُل: قر نرر ير ، َحتَّني : »هلل ِ ْبننر ُعمر ء  بَِقنَدر  ُكنل  َءْ

الر « - َأِو اْلَكْيِ  َواْلَعْجزِ  - (4) اْلَعْجِز َواْلَكْي ِ  ا قر ذر كر  .(5) هر
ُد اْبُن ال ا حُمرم  نر ر َْحرِن أرْخربر ْبِد الر  ثِيِّ عر ز 

ِجيِّ  ،(6) رر اِهيُم اْبُن الند  أبنا إِْبرر
نأر بر نْ أر  ،(7)  نُ ْبن انُ ور ْضنا رِ نر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر بُن امْلُريرن ى الت ْيِميج 1) ْعمر ةر مر ُبو ُعبرْيدر ، صدوَّ أخباري، وقند ُرِمنير بنرأي اخلنوارج.  ( أر ِويج ، اللجغر ، الن ْحِويج يج ِ ِْ ْوالرُهْم البر مر

(، )أرْخبرنناِر 6812) التقريننب نر ْقترننِل ُعننرْيامر ِرْيننِب احلرننِديِث(، )مر رنناِز الُقننْرآِن(، )غر اتِِه: )جر (. وذثننر الننذهبي مننن مصننن فر

اِج(. س  أعفال  النبفالء )  (.9/445احلرج 

ندر 2/484( قال ابن اجلوزي يف زاد املس  )2) ار   أي: بِقر آُل بِِمْقندر  ِعنْدر
 
ء ْ ُثلج  ر : هنو (: قوله تعاىل: }ور ةر ُبنو ُعبرْيندر نالر أر . قر ر 

ِر. در  ِمفعال  ِمنر القر

ِِنج 3) انر اليرامر ْيسر ، ثقة فقيه فاضل. التقريب )( طراُوُس ْبُن ثر اِريِسج ُهْم، الفر ْوالر يج مر ِ َْحرِن احِلْم ر ْبِد الر  ُبو عر  (.3009، أر

در 4) ْجُز: عر ْيُس: ِضدج الْ ( العر اْلكر ْقتِِه. ور ْن ور ْأِخُ آُل عر تر الت ْسِويُف بِِه ور ُِب فِْعُلُه ور ا جير ْرُك مر ِقيلر ُهور تر ِة ور ناُ  ُ  اْلُقْدرر ُهور الن شر ْجِز ور عر

رر  ند  نْد قر نيُِّس قر اْلكر آُل، ور ْجنزر رر عر ند  ْد قر اِجزر قر ْعنراآُل: أرن  اْلعر مر ْذَُّ بِاأْلُُموِر. ور
احْلِ نُه. ُشح الننووي عنىل ور ْيسر مسنلم صنحيح ثر

(16/205.) 

ْمِرو ْبِن ُمْسلِم  هذآل، انظر التخري .( 5) (: هو من قول أيب أَحد احلاثم، أراد إعفالل رواية عر الر ا قر ذر كر  )هر

ْهنرِ  (6) ْبِد امْلرلِِك ْبِن أريِب الز  َْحرِن ْبِن ُيوُسفر ْبِن عر ْبِد الر  يِّ عر
ثِ د  اْبُن الز  ْلبِنيج  حُمرم  يج اْلكر رناِل امْلِنزِّ ْبنِد اهللِ، أرُخنو احْلرنافِِظ َجر ُبنو عر ، أر

يِن ألربِيهِ   .الدِّ

( الندرر الكامننة 261( ذينل التقييند )128هن(. معجم شيوخ السنبكي )741سنة )قال ابن حجر: ثان خ ا، تويف 

(1361.) 

يرنى ْبنن علنوّي  (7) ْ اِهيم ْبنن حير ِعيل ْبنن إِْبنرر اِهيم ْبن إِْسامر ُبنو إِ إِْبرر ّ ، ، امْلُْسننِد برهنان النّدين، أر جّي، الُقنرر رر اَّ ابنن الند  ْسنحر

= 
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 م  حُمر 
اِهُر ْبُن طراِهر   (2)وا: أنا الُ قر  د  احِ ور  ْ ُ غر ور  (1) د  ُروِذيج  ،(3)زر نْجر  الكر

ْعد  أنا أرُبو سر
 مُ اثِ أبنا احلر  ،(4)

اِئيضج ، ظُ افِ احلر  در َْحر و أر بُ أر  رر اِسِم الفر ُ ْبُن القر ِْ ْيِث نر ُبو الل  أبنا أر
ْبُد األرْعىلر ْبُن َحر اد   ،(5)  عْ ير  -ثنا عر

ي نِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، تنويف سننة ) = ، خنّ ا ْيدالِّن، وثان ثقنة، فاضنفالا ر الص  ْعفر ُه أرُبو جر هنن( تناريخ اإلسنفال  681الّدمشقّي، احلنفّي، أجاز لر

(15/445.) 

اِسم ابن الفضل الرّيقفّي 1) ن ابن الرئيس القر ُبنو شنجاع، سنمع زاهنراا  ( رضوان بن حممد بن حمفوظ بن احلرسر األصنبهاِّن، أر

نُْه الّضياء، وابُن خليل، وغ َها. تنويف سننة ) احْلاِّن. روى عر ر الص  ّحامّي، وابن أريِب ذر هنن(. تناريخ اإلسنفال  601الش 

(13/35.) 

النك َجنع أيب أرَْحند احْلرناثِم(. املعجنم املفهنرس ( هبذا اإلسناد من زاهر إىل احل2) اثم: ذثر ابن حجنر سنامعه لنن )عنواِل مر

(1501.) 

ِد بِن حُمر  (3) اِهِر بِن حُمرم  اِهُر ْبُن طر ، زر انر اسر ُر، ُمْسنُِد ُخرر م  ُث امْلُِفيُد، امْلُعر دِّ اَِلُ، امْلُحر ْيُخ، العر ِد بِن يُ الش  ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  وُسنفر م 

اُبوِريج  انر الن ْيسر ْرُزبر ِد بِن مر َْحر بِن حُمرم  ْبِد الر  اِ  أريِب عر اِسِم اْبُن اإِلمر ُبو القر ناهُد، ، أر ، الش  يج
نوطِ ُ ، امْلُْسنترْميِل، الرشج اِميج نح  ِن الش 

ا ُهور بِامْلرا مر ، ور نِّ ِه بِالفر
ىلر اعتنرائِ ُدلج عر أرشيراءر تر براِعي اِ "، ور ى لِنرْفِسِه "السج انتقر ، ور رعر َجر ، ور جر ر   ِمْن ِقبرِل ِدينِِه، خر

اآل  ُهور ور ِهِر فِيِه، ور

ْثريرنرر ُمْسننر ِمعر أر منلج ِمننر الت ْسنِميِع. قالنسر نانر الر ير ثر نِة، ور اير ور ا حنبل للرِّ نانر ذر ثر ، ور نُروِذيِّ نْجر  الكر
نْعد  ْعنىلر ِمنْن أريِب سر ه ِد أريِب ير

 الذهبي. وقال يف امليزان: صحيح السامع، لكنه ثان  ل بالصلوا .

لر  ظاا، ور انر ُمْكريِراا، متيرقِّ : ثر اِِنج ْمعر  الس 
ْعد  ِعني إىِلر وقال أرُبو سر قنتر ُخُروِجنِه مر ناِهراا ور اِ  إِخنفالرالا ظر نلرور نانر ُ ِنلج بِالص  ن ُه ثر

كِ

عر  لر ا". ثم قال السمعاِن: ور هر اِ  ُثل  لرور ا أرَْجرُع الص  نر أر ، ور : "ِِل ُعذر  الر قر ، فر لِكر ُه يِف ذر ... وِقْيلر لر انر غِفنُر أرْصبرهر اهلُل ير ، ور نابر نُه تر ل 

بِ  انر خر ثر ُه، ور ْلِِس احُلْكِم.لر ُة يِف جر ْيِه الُعْمدر لر عر وِ ، ور ُ   اا بِالرشج

وقال ابن اجلوزي: ثان مكريراا متيقظاا صحيحر السامع، وأجاز ِل َجينع مسنموعاته، وحكنى أبنو سنعد السنمعاِن أننه 

ذا القنادح ثان  ل بالصفالة، ومن اجلائز أن يكون به مرض، واملريض جيوز له اجلمع بني الصلوا ، فمن قلة فقه ه

 رأى هذا األمر املحتمل قدحاا.

وقال ابن حجر: حيتمل أنه ثان به سلس البول، وقد قال ابن النجنار: ثنان صندوقا منن أعينان الشنهود. منا  سننة 

 هن(.533)

 (.3/489( لسان امليزان )20/9( س  أعفال  النبفالء )2/64( ميزان االعتدال )17/336املنتظم )

ِقيُه، (4) ْيُخ، الفر َْحرِن بِن حُمرم   الش  ْبِد الر  ُد بُن عر  حُمرم 
ْعد  ، أرُبو سر انر اسر بِيُب، ُمْسنُِد ُخرر ، الط  اُ ، األرِديُب، الن ْحِويج ِد بِن أرَْحرندر اإِلمر

نناُبوِريج  ننر  الن ْيسر ْعفر ننِد بننِن جر ْيننِه ُعُلننوج بننِن حُمرم  ننى إِلر اْنترهر ، ور ريِنن ر ى الكر ور . رر ننة  رل  ُروُذ: حمر نْننزر جر . ور رِوِذيج اجلرنْننزر ننُروِذيج ور نْجر ، الكر

الُفُروِسني ِة، ور  ندر   يِف الطِّنبِّ ور نُه قر : لر ِعيلر افِِر بُن إِْسامر ْبُد الغر الر عر ِعِه اإِلْسنراِد. قر ْقتِنِه الْسنتِْجامر ناِرعر ور نانر بر نفالرِح، ثر ِب السِّ أردر

. تويف سنة ) ن  سر ُه ِشْعر  حر لر  (.18/101(. س  أعفال  النبفالء )453ُفُنونر الِعْلِم، ور

ا (5) ِْ  البرْغدر اِسِم بِن نر ُ بُن القر ِْ ْيِث نر ُبو الل  ُث، امْلُْقِرُئ، أر دِّ ُة، امْلُحر مر فال  اُ ، العر ، وثقه الندارقطني اإِلمر ائيِِضج ِقيُه، الفرر ، الفر ِديج

= 
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ْعد   - (1)الن ْريِس   اِد ْبِن سر ْن ِزير ، عر الِِك ْبِن أرنرس  ىلر مر ْأُ  عر رر : قر الر قر
ْمِرو ْبنِن ُمْسنلِم   ،(2) ْن عر  ،(3)عر

.. هِبر  ْن طراُوس   ْس مُ  هُ جر رر ْخ أر  .(4) يِث دِ ا احلر ذر عر
 .(5) ىلر عْ األر  دِ بْ عر  نْ عر  م  لِ

اُج  [734] ب اِس الرس   : أبنا أرُبو العر الر ِم قر
ا اإِلْسنراِد إىِلر أريِب أرَْحردر احلراثِ هِبرذر ور

أبنا ُقترْيبرنُة ْبنُن  ،(6)

ِعْيد   سر
آُل  ،(7) رر نرْحور ثر ، فرذر الُِك ْبُن أرنرس  ثنا مر

اآُل ُمْسلِ  .(1) ور ْن ُقترْيبرةر رر م  عر
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تناريخ 15/402( تناريخ بغنداد )395هنن(. سنؤاال  السنلمي )314واخلطيب والذهبي يف تار ه. تنويف سننة ) =

 (.14/465( س  أعفال  النبفالء )7/287اإلسفال  )

 البراِهيِلج  (1)
 ِْ ْبُد األرْعىلر بُن َحر اِد بِن نر ، وثقه ابن معنني وأبنو حناتم وابنن قنانع والندارقطني عر يج الن ْريِسج ِ ِْ يرى البر ْ ، أرُبو حير

ومسلمة واخللييل. وقال ابن معنني منرةا والنسنائي وابنن حجنر: ال بنأس بنه. وقنال السنمعاِن: ثنان متقننا صندوقا. 

( هتنذيب التهنذيب 7/221( إثامل هتنذيب الكنامل )16/348. انظر: هتذيب الكامل )وأخرج له البخاري ومسلم

 (.3730( التقريب )6/93)

اِِنج 2) اسر َْحرِن اخلُرر ْبِد الر  ْعِد بِن عر اُد بُن سر َْحرِن، ثقة ث( ِزير ْبِد الر  ُبو عر بنت، قنال ابنن عييننة: ثنان أثبنت أصنحاب الزهنري. ، أر

 (.2080التقريب )

ِِنج 3) ْمُرو ْبُن ُمْسلِم  اجلرنرِديج اليرامر  (.5115، صدوَّ له أوها ، عخ   د   س. التقريب )( عر

 .إسناده صحيح عا َشط مسلم (4)

( ]طبع ضمن جموع بعنوان "العواِل عن مالك"، دار الغرب 73أَحد احلاثم يف "عواِل مالك" ) احلديث أخرجه أبو

 اإلسفالمي،  : حممد احلاج[، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

بنرقم هكذا رواآل عمرو بن مسلم، عن طاوس، عنن ابنن عمنر، مرفوعنا. وهنذا الطرينق أعلنه ابنُن ُعيرْينرنةر ثنام سنيأيت 

(.وأبو أَحد ا ،[739] الر ا قر ذر كر  حلاثم ثام يف هذآل الرواية حيث قال عقبها )هر

ر االختفالفر فينه ورجحه الدارقطني  خالفه ابُن طاوس، فرواآل عن أبيه، عن ابن عباس موقوفا. . العلنل -بعد أن برني 

(3046.) 

ْمِرو ْبِن ُمْسلِم   ْن عر ْن طاوس، عنن ابنن عمنر، وذثر الدارقطني وجها ثالريا هلذا  احلديث، وهي رواية ابن عيينة، عر ، عر

 (، وتصحف فيه )ابن عمر( إىل "عمر".302موقوفا. أخرجه الفريايب يف القدر )

 وانظر: ختري  املصنِّف، واحلديث التاِل.

 (.18)-(2655( صحيح مسلم )5)

ُد بُن إِ  (6) ، حُمرم  انر اسر ُث ُخرر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، حُمردِّ ُة، شر اُ ، احلرافُِظ، الريِّقر نالر اإِلمر نْوالرُهُم، قر ِفيج مر انر الري قر اِهيمر بِن ِمْهرر اَّر بِن إِْبرر ْسحر

اِ  األرثبراِ . تويف سنة ) انر ِمنر الريِّقر يُب: ثر
 (.14/388هن(. س  أعفال  النبفالء )313اخلرطِ

ِفيج  (7)  الري قر
ِيِل ْبِن طرِريف  ِعيِد ْبِن َجر ، ثقة ثبت، ع. التقريب )ُقترْيبرُة ْبُن سر ِِنج اءر البرْلِخيج البرْغفالر جر ُبو رر  (.5522، أر
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ِعيلر  [735] ُد ْبُن إِْسامر اآُل حُمرم  نر ر أرْخربر
ُْموُد ْبُن أرَْحردر  ،(3) نر  ،(4)أبنا حمر نْلامر أنا أرَْحرُد ْبُن سر

أننا  ،(5)

ُل  ال  يِلل الد  أرَْحرُد ْبُن عر
ُد اْبُن امْلُْهترِدي بِاهللِ  ،(6) أنا حُمرم 

ِن احلرْريِبج  ،(7) ثنا أرُبو ُخبرْيب   ،(8) أنا أرُبو احلرسر

يِتج  ب اُس ْبُن أرَْحردر اْلرِبْ العر
آُل  ،(9) رر ثر ، فرذر ْبُد األرْعىلر ثنا عر

(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .إسناده صحيح عا َشط مسلم (1) =

( ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وانظنر ختنري  املصننِّف، 73احلديث أخرجه أبو أَحند احلناثم يف "عنواِل مالنك" )

 سابق.واحلديث ال

 (.18)-(2655( صحيح مسلم )2)

 ( َل أميزآل.3)

 ( َل أميزآل.4)

، أبو العباس يعرف بابن األصفر احلريمي، من أهل احلريم الطناهري، قنال ابنن ( أَحد بن سلامن بن أيب بكر املستعمل5)

يقظاا نبيهاا. وقال ابن العديم: أخربِن رفيقنا ثنامل الندين عبناس بنن النجار: ثتبُت عنه، وثان شيخاا حسن اهليئة، مت

 هن(، وثان دينا صاحلا، ثقة، صحيح السامع.616بزوان اإلربيل: أن ابن األصفر تويف سنة )

( تناريخ اإلسنفال  2/772( بغية الطلب يف تناريخ حلنب )2/248ترَجته: ذيل تاريخ مدينة السفال  البن الدبيريي )

 (.14/725(. أما ترَجة ابن بزوان: تاريخ اإلسفال  )1/349قا  البن قطلوبغا )( الري13/463)

ْكر ابن األشقر البغدادّي 6) ، الّداّلل، قال ابن اجلوزي: ثنان سنامعه صنحيحا، وثنان ( أَحد ْبن عيّل ْبن عبد الواحد، أبو بر

 (.11/801( تاريخ اإلسفال  )18/57هن(. املنتظم )542خ ا. تويف سنة )

نيِلِّ بنِن حُمر  (7) ُد بنُن عر  حُمرم 
نْيِ اَِّ، أرُبو احلُسر ُة، ُمْسنُِد الِعرر ُث احلُج  دِّ اَِلُ، اخلرطِيُْب، املُْحر اُ ، العر ِد بنِن اإِلمر نمر ْبنِد الص  نِد بنِن ُعبرْينِد اهللِ بنِن عر م 

ِد ابْ  ب نايِسج  ِن املُْْهترنِدي بِناهللِحُمرم  ، العر ناُرْونر بنِن املُْْعترِصنِم اهلراِشنِميج اثِنِق هر نِد اْبنِن الور  امْلُنْؤِمننِْير حُمرم 
، امْلرْعنُروُف بِناْبِن أرِمنْ ِ ادِيج ، البرْغندر

( يِف ُجزئنِي ]الظاهرية، جموع رقم آلِ، له )مشيخة  ِ ِْ اِشم  يِف عر يُِّد برنِي هر ِريِق، سر [، وجنزء 73جناميع العمرينة –عا   3809الغر

شنائر اإلسنفالمية. [ ُطبع األخ  بتحقيق قاسنم بنن حممند ضناهر، دار الب3206آخر غ آل من مشيخته ]الظاهرية، جموع رقم

 (.18/241هن(. س  أعفال  النبفالء )465وث قه اخلطيب والسمعاِن وغ َها، ما  سنة )

ن8) نِن بنِن شر نِد بنِن احلرسر نرر بنِن حُمرم  يِلج بُن ُعمر ِن عر اَِّ، أرُبو احلرسر ُر، ُمْسنُِد الِعرر م  اَِلُ، امْلُعر ْيُخ، العر يج ( الش  ِ ، احِلْمن ر انر اِديج  اذر البرْغندر

ُعُه يِف  نانر سنامر ثر ، ور نُدوَّ  : صر نِريج نالر األرْزهر ي ناِل، قر الكر بر ، ور يِفِّ ْ ر يعرُف أرْيضاا بِالص  ، ور ِريج ك  كِنن  احلرْريِبج السج  ُثُتنِب أرِخْينِه، لر

دِّ  نوا اإلِ برْعضر امْلُحر كج ، فرحر نُرونر ناءر آخر ، فرجر عر امر أرحلقر فِيِه الس  ُعُه، ور ُكْن فِيِه سامر ْ ير ا َلر ْيئاا ِمنْهر ْيِه شر لر أر عر رر نُروآُل، ثنِير قر ْنكر أر حلرناَّر ور

عِ  نامر نِحيحر الس  نانر صر : ثر ِجنيج ِزينِز األرزر ْبُد العر الر عر قر . ور ةا ْفِسِه ثِقر انر يِف نر كر ْيُخ فر ا الش  أرم  ، ذهنبر ور نةا نانر ثِقر : ثر تِيِقنيج نالر العر قر . ور

نرةر ) ر سر ْيئاا. ُتُويفِّ اِوي شر : الر ُيسر اِِنج قر ْ الر الربر قر آُل يِف آِخِر ُعُمِرآِل. ور ُِ  (.16/538هن(. س  أعفال  النبفالء )386ب

ِة أرَْحر 9) فال مر اِِض العر ب اُس ابُن القر ُبو ُخبرْيب  العر ُث، أر دِّ اُ ، امْلُحر ى الرِبيِتج ( اإِلمر ِد بِن ِعْيسر ناظ، در بِن حُمرم  ْعنُض احُلف  ْينِه بر لر ْثنرنى عر ، أر

= 
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ِعيلر امْلرْخُزوِمنيِّ  [736] اِد ْبِن إِْسامر ْن ِزير ، ثنا ُسْفيراُن، عر ثِيع  نرا ور ثر د  اُ  أرَْحرُد: حر الر اإِلمر قر ور
(2)، 

ب نناِد ْبننِن  ننِد ْبننِن عر ننْن حُمرم  ننر  عر ْعفر جر
ْيش  إىِلر الن بِننيِّ  ،(3) ننُثو ُقننرر نناءر ُمرْشِ : جر ننالر ةر قر ْيننرر ننْن أريِب ُهرر  عر

ْت:  لر نرزر ِر، فر در ُه يِف اْلقر مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت              مت  ىت  چ ُ راِصُمونر

 .(4) [49-48]القمر:   چيت      
  .(5)رواآل مسلم، وابن ُخزيمة 

ْيش   ايِبِّ  (6)ورواآل ُخشر : عن الِفْرير
اِئيلر  ،(7) اد . ،(8)عن إرِْسر  عن ِزير
: عن أيب موسى  ةر ْيمر ورواآل ابن ُخزر

عن عبد الرَحن بن مهدي، عن سفيان، عنن يزيند  ،(9)

هْ  .بن إسامعيل الس   ِميِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرةر ) = ا ر سر  (.14/257هن(. س  أعفال  النبفالء )308مر

 [.739[ ]738[ ]737ظر: ]. وانإسناده صحيح عا َشط مسلم( 1)

نْهِميج املكني، وُيقنال: يزيند ْبنن إسنامعيل، صندوَّ يسء احلفنظ. 2) ، وُيقنال: الس  ( زياد بنن إسنامعيل القنر  امْلرْخُزوِمنيج

 (.2054التقريب )

، ثقة. التقري3) يج ، امْلركِّ ِ ج امْلرْخُزوِميج ةر الُقرر اعر ِر ِرفر ْعفر ب اِد بِن جر ُد بُن عر  (.5992ب )( حُمرم 

 . وثيع: هو ابن اجلراح. وسفيان: هو الريوري.إسناده صحيح عا َشط مسلم( 4)

 (، ومنه اقتبس املصنِّف. وانظر ختري  املصنِّف.10164( )9736احلديث أخرجه أَحد )

 ( من طريق وثيع. وَل أجدآل فيام بني يدي من مصنفا  ابن خزيمة.19)-(2656( صحيح مسلم )5)

ْيُش بنُ  (6) دِ  ُخشر نىلر أهنل أرْْصر ر بِن األرْسور : صناحُب ثتاب"االسنتقامة يِف السننة والنرد عر يج ، قال امْلِنزِّ يج
ائِ اِصم  الن سر ، أرُبو عر

ملفهنرس ( املعجم ا1715( التقريب )8/251البدع واألهواء". وقال ابن حجر: ثقة حافظ، د س. هتذيب الكامل )

(72.) 

نبِّيج  (7) نر الض  اِقنِد بنِن ُعنرْيامر ُد بُن ُيْوُسفر بنِن ور ، ثقنة فاضنل، يقنال: أخطنأ يف  ء منن حنديث حُمرم  نايِبج ْبنِد اهللِ الِفْرير ُبنو عر ، أر

 (.6415 عبد الرزاَّ، ع. التقريب )سفيان، وهو مقد  فيه مع ذلك عندهم عىل

نبِيِعيج  (8) اَّر الس  يُل ْبُن ُيوُنسر ْبِن أريِب إِْسحر
ائِ ، ثقنة، تكلنم فينه بنفال حجنة، ع. التقرينب  إرِْسر ُبنو ُيوُسنفر الُكنويِفج ، أر اِِنج اهلرْمندر

(401.) 

نرِزيج ( 9) ْيِس بِن ِدْينرار  العر ُد بُن امْلُريرن ى بِن ُعبرْيِد بِن قر ِمِن، ثقة ثبت. التقريب حُمرم  ، احلرافُِظ، امْلرْعُروُف بِالز  يج ِ ِْ ى البر ُبو ُمْوسر ، أر

(6264.) 
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ِحيح   عن زياد. لوثيع، عن سفيان الريوري، الرتمذي: ورواآل ن  صر سر ِديث  حر وقال: حر
(1). 

ْيِض"  اَّر ْبِن الفر  إِْسحر
ِ
 .(2)هو يف "ُجْزء

ِعيُل  [737] نِي إِْسننامر ثر نند  نناِل الِعبرنناِد": حر ْلننِق أرْفعر نناِريج يِف ثِترنناِب "خر ننالر الُبخر قر ور
نِي  ،(3) ثر نند  حر

ا ْن ِزير ، عر الِك  اِب مر ا ِمنْن أرْصنحر ْثُت نراسا : أرْدرر الر ْن طراُوس  قر ، عر م 
ْمِرو ْبِن ُمْسلِ ْن عر ، عر

ْعد  ِد ْبِن سر

 : ُقوُلونر ُسوِل اهلل ِ ير يْ »رر اْلكر ْجِز ور ت ى اْلعر ر  حر در  بِقر
 
ء ْ  .(4)« سِ ُثلج  ر

ْعنربِننيج وهكننذا رواآل  اْلقر
ْهننب   (5) اْبننُن ور ور

:  (8)َل يزينندوا عننىل قننول طنناوس  ،(7)مقطوعنناا  (6)

 : ُقوُلونر ُسوِل اهلل ِ ير اِب رر ا ِمْن أرْصحر ْثُت نراسا ر  »أرْدرر در  بِقر
 
ء ْ  .(9)، قاله ابن عبد الرب «ُثلج  ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3290( )2157سنن الرتمذي )( 1)

(. وانظننر: مننوارد ابننن عسنناثر يف تنناريخ دمشننق 1435َل يصننل إلينننا. وذثننرآل ابننن حجننر يف املعجننم املفهننرس ) (2)

(2/860.) 

اِِنج  ْصبرهر
ْعُقوبر األر ُبو ير ، أر نر ْيامر ِد ْبِن ُسلر ْيِض ْبِن حُمرم  اَُّ ْبُن اْلفر نْيِد ْبنِن أريِب اْلِعنيِص، ونسنبه وهو إِْسحر ت اِب ْبنِن ُأسر ْوىلر عر ، مر

نْنهُ  ْ ُتْكترنْب إاِل  عر ُب. فساَّ له ثفالثة أحاديث، ثم قال: َلر
ائِ رر اِديُث غر آُل أرحر ِفّي"، قال أبو الشيخ: ِعنْدر در الذهبي: "الري قر نر  فر ، تر

. طبقنا  املحندثني ) هِبرا. وقنال النذهبي: ترنْيِ امْلِنائر ْعندر اخْلرْمِسننير ور ر بر وقنع لننا جنزء منن حديرينه، وثقنه بعضنهم(. ُتنُويفِّ

 (.6/50( تاريخ اإلسفال  )1/259( أخبار أصبهان )2/283بأصبهان )

الِِك بِن أر 3) ْيِس بِن مر ْبِد اهللِ بِن ُأور ِعْيُل بُن عر اِمر  األرْصبرِحيج ( إِْسامر ، ابنن أخنت اإلمنا  يِب عر ِِنج ْينس  امْلرندر ْبِد اهللِ بُن أريِب ُأور ُبو عر ، أر

 (.460مالك، صدوَّ أخطأ يف أحاديث من حفظه، خ   د   َّ. التقريب )

ا منن حنديث ابنن عمنر، واحلنديث 128خلق أفعال العباد ) (4) ْيِس(: ورد يف املطبوعة مرفوعا اْلكر ْجِز ور ت ى اْلعر ( قوله )حر

..( فنذثر احلنديث املرفنوع، وقند مَضن بنرقم ] نرر ْبندر اهلل ِ ْبننر ُعمر نِمْعُت عر سر [ 733اختِآل املصنِّف هننا، وتتمتنه: )ور

 [ من طريق مالك، به.734]

ْبُد  (5) ْعنربِيج احلراِرثِيج عر ْعنرب  القر ةر ْبِن قر ْسلرمر  وابن امْلرنِدينِيِّ اهللِ ْبُن مر
ِعني  ، ثقة عابد، ثان ابن مر يج ِ ِْ ِِنج البر َْحرِن امْلردر ْبِد الر  ُبو عر ، أر

اِن  مر دِّ ا، خ   د   س. التقريب )ال ُيقر  (.3620عليه يف املوطأ أحدا

ِ ج الِفْهِريج  (6) ْهِب بِن ُمْسلِم  الُقرر ْبُد اهللِ بُن ور ، ثقة حافظ عابد، ع. التقريب )عر يج ِ ِْ
د  امْلِ ُبو حُمرم  ْوالرُهْم، أر  (.3694، مر

 ( ثذا، والذي يف التمهيد: "موقوفاا".7)

ْيس  ثام ذثرنا يف التخري .8) ِعْيُل بُن أريِب ُأور  ( بل زاد إِْسامر

 (.6/62( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واألسانيد )9)
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نْكِيج  لرمر قلت: قد ذثرآل الط 
، عن مالك. بالزي (1) ْعنربِيِّ  ادة املرفوعة.: لِْلقر

 عن مالك. ،(3)وإسحاَّ بن عيسى  (2)وثذلك رواآل ابن خزيمة: ملِرْعن  
ا  [738] نر ر أرْخربر ور

اَُّ  (4) إِْسحر
لِيل   ،(5)  ]ح[ (6)أنا اْبُن خر

 
ِ
اء وأبنا اْبُن أريِب اهلرْيجر

اْبُن امْلُِحبِّ  (7) ور
اِِنج  (8) : أبنا اليرْلدر االر قر

نْوش   ،(1) : أنا اْبنُن بر االر قر
أننا  ،(2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر أرَْحر 1) ُبو ُعمر ، أر ِريج ُث، احلرافُِظ، األرثر دِّ ُق، امْلُحر قِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُحر يرنى ( اإِلمر ْ نى ُلنبِّ بنِن حير ْبنِد اهللِ بنِن أريِب ِعْيسر ِد بنِن عر ُد بُن حُمرم 

افِِريج  ثر ْاملرعر انر ِمْن ُبحور الِعْلِم، ور ، ثر يج
نْكِ لرمر ، الط  ُليِسج ن ة، تويف سننة )، األرْندر ابطاا، شِديداا يِف السج هنن(. 429انر فراِضفالا ضر

 (.17/566س  أعفال  النبفالء )

ِعيج  (2) يرى ْبِن ِدْينرار  األرْشجر ْ ى ْبِن حير ْعُن ْبُن ِعْيسر ِِنج مر يرى امْلردر ْ اُز، ثقنة ثبنت، قنال أبنو حناتم: هنو أثبنت أصنحاب  ، أرُبو حير ز  القر

 (.6820مالك، ع. التقريب )

ب اِع، صدوَّ،     س َّ. التقريب ) (3) ْعُقوبر اْبُن الط  ُبو ير ، أر اِديج ى ْبِن نرِجيح  البرْغدر اَُّ ْبُن ِعيسر  (.375إِْسحر

عه لن )القدر جلعفر بن حممد الفرينايب(. املعجنم املفهنرس هبذا اإلسناد األول من أوله إىل الفريايب: ذثر ابن حجر سام (4)

(82.) 

اِهيمر اَِمِديج  (5) اَّر ْبِن إِْبرر يرى ْبِن إِْسحر ْ اَُّ ْبُن حير نإِْسحر يحر
لِ نُه ُأُصنول  مر يِن، لر ِفيُف الدِّ ْيُخ، عر در ، الش  نر  فر ا، تر هر

ة  اْعترنرنى بِترْحِصنيلِ

نرةر ) ا ر سر ْيِه، مر ُرِحلر إِلر  (.1/168هن(. معجم شيوخ الذهبي )725بِأرْشيراءر ور

لِْين (6) ُة اإِلْسفالر ، ُيْوُسنُف بنُن خر ، راِوير ثنِْير دِّ ْيُخ امْلُحر ال، شر ال، الن قر ح  اِدَُّ، الر  ُث، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْبنِد اهللِ، ِل بنِن قر اإِلمر نا عر اجر رر

ْشِقيج  مر اِج الدِّ ا ِعْلم  أرُبو احلرج  انر ذر ثر ، ور ريِْ ر ِمعر الكر سر ِة، ور اير ور ا، ُعنِير بِالرِّ شيُخهر لرب ور ِزْيُل حر اف، نر ِمّي، اإِلسكر در
حسن   ، األر

نندخل يِف  ُهننور ير نناِب، ور االنتخر الن ننازِل ور نناِِل ور العر امْلرننْتِن ور  يِف اإِلْسنننراِد ور
ننة   قوي 

ة  ننارثر مشر  ور
ة  يِّنندر  جر

ننة  ْعِرفر مر ننِحْيح ور ُشر  الص 

نطِوي  انر ير ثر آِل، ور ِ ْ خر ه ور ِصْدقر ان ثتبه، ور إِْتقر ْهمه، ور ة فر ُقو  ته، ور ْعِرفر ة مر ْودر جر ِضْيلتِِه، ور برناراا لِفر
ى ثتبناا ثِ ور ، رر   ْ خر ىلر ُسن ة ور عر

ننرةر ) ر سر ، ُتنُويفِّ نْيم  أريِب ُنعر ، ور اِِنِّ ر الط ربر ْيِخ ور انِْيِف أريِب الش  ريِْ اا ِمْن ترصر ثر . سن  أعنفال  648ور ننرةا تِْسنُعْونر سر نُه ثرنفالرث  ور لر هنن( ور

 (.23/151النبفالء )

ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب اهْلر  (7) ناِِل حُمرم   اْبنِن أريِب امْلرعر
ِ
ناء اِد احْلرِرينِرُي ْيجر ر  ْبنِد اهلل ِ اْبنُن النز  ُبنو عر يِن أر نْمُس الندِّ نُة شر ْحلر ناَِلُ الرِّ ، امْلُْسننُِد اْلعر

الر  . قر يج احْلرنْبريِلج
احِلِ نا، الص  در هِبر نر  فر ا تر برنارا

ى ُثُتبانا ثِ ور رر ، ور
ا   نر  اآُل مر ور نْيخ  رر نْن ِمارئنِة شر ، عر نْخاما ا ضر ُه ُجنْزءا ْجُت لر ر  : خر بِيج هر  الذ 

ر  غر   تر رر ور اْفترقر ، ور ِجزر عر رِبر ور ة  يِف اْلِعْلِم، ُثم  ثر ثر ارر ُه ُمشر  لر
نر اْلبرِْشِ سر ا حر اِضعا ا ُمترور ا انر خر ِّ ثر ا ور ُم. ور اْلنبرْلغر نُل ور لج ْيِه الت عر لر ْسترْوىلر عر

نرةر ) ا ر سر  (.2/169هن(. معجم الشيوخ للذهبي )726مر

عبند اهلل، ويقنال: شنمس ، حمنب الندين أبنو ( حممد بن املحب عبد اهلل بن أَحد بن حممد بن ابنراهيم السنعدي املقنديس8)

هنن(. انظنر: ذينل التقييند 726الدين، من شيوخ احلديث، وهو عم أيب املصنِّف "ابن املحب الصنامت"، تنويف سننة )

(213.) 
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ِجنيج  ،(3)أرُبو طرالِِب اْبُن ُيوُسفر  نيِلل األرزر ِزْينِز ْبنُن عر ْبُد العر أبنا عر
نِد ْبنِن  ،(4) أبننا ُعبرْينُد اهللِ ْبنُن حُمرم 

ِميج  رِّ نر امْلُخر ْيامر ُسلر
ُه  ،(5) ْبُد األرْعىلر ْبُن َحر اد ، ِمرْيلر ، ثنا عر ايِبج  الِفْرير

د  ُر بُن حُمرم  ْعفر ثنا جر
(6). 

ِن اْبِن طرناُوس   [739] ، نا ُقترْيبرُة، نا ُسْفيراُن، عر ر  ْعفر ا اإِلْسنراِد إىِلر جر هِبرذر ور
نِن  ،(7) بِينِه، عر نْن أر عر

 : الر ب اس  قر نْيسِ »اْبِن عر اْلكر ْجنِز ور ت نى اْلعر ، حر ر  در  بِقر
 
ء ْ نا«ُثلج  ر نِديُث ، قر نالر ُسنْفيراُن: حر لر ُقترْيبرنُة: قر

ْهم   ِم ِعنِْدي ور
ْمِرو ْبِن ُمْسلِ ْمِرو ْبِن ُمْسلِِم (8) عر ُظ ِمْن عر  .(9)، اْبُن طراُوس  أرْحفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْحرِن ابُن أريِب 1) = ْبُد الر   عر

د  ُبو حُمرم  ْيِن، أر ِقيج الدِّ ال، تر ح  ُث، امْلُْسنُِد، الر  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر َْحرِن  ( الش  ْبِد النر  ْبد امْلُنِْعِم بِن عر ْهِم عر الفر

اِِنّ   اليرْلدر
د  ْبِد اهللِ بن أرَْحردر بِن حُمرم  ْبِد امْلُنِْعِم بِن عر ناحِلاا، بِن عر نانر صر ثر بِنْ ، ور ُهنور ثر لربر احلرِدْيثر ور افِِعّي، طر ْشِقّي، الش  مر ، الدِّ

 (.23/311هن(. س  أعفال  النبفالء )655ُمْشترِغفالا بِاحلرِدْيِث، ما  سنة )

اِسمِ  (2) ُبو القر الُة، أر ح  ُر، الر  م  ْيُخ، امْلُعر نالر اْبنُن  الش  ، اخلرب ناُز، قر ِجيج ، األرزر اِديج ِد بِن برْوش  البرْغدر يرى بِن حُمرم  ْ در بِن حير يرى بُن أرْسعر ْ حير

. ما  سنة ) آُل ِعْلم  ُكْن ِعنْدر ْ ير َلر ْيِه، ور احتي ر إِلر بوركر يِف ُعُمِرآل، ور ِحْيحاا، ور عه صر امر انر سر ْيريِّي: ثر بر هن(. سن  أعنفال  593الدج

 (.21/243ء )النبفال

ْكنر  اْلبرْغندر  (3) الِنِب اْبنِن أريِب بر ُبنو طر ، أر ِد ْبنِن ُيوُسنفر اِدِر ْبِن حُمرم  ْبِد القر ِد ْبِن عر اِدِر ْبُن حُمرم  ْبُد القر نالر الّسنمعاِّن: شنيخ اِديج عر ، قر

نُْه الكري . ووثقه السنلفي.  نُْه الرواية يف الُبلدان، وَحل عر امع، انترش  عر صالح، ثقة، دين، متحر  يف الّرواية، ثري  الس 

( 439ييد البنن نقطنة )هن(. التق516قال ابن نقطة: وآخر من روى عنه ببغداد حييى بن أسعد بن بوش. تويف سنة )

( وجاء فيه: ]وآخنر منن روى عننه حيينى بنن ينونس[، 6/409( الريقا  البن قطلوبغا )11/255تاريخ اإلسفال  )

 وهو تصحيف، وصوابه: "حييى بن بوش".

يِلِّ بِن أرَْحرندر 4) ِزْيِز بُن عر ْبُد العر اِسِم عر ُبو القر ُث، امْلُِفيُد، أر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ِجنيج  ( الش  ، األرزر اِديج رر البرْغندر نك  ْضنِل بنِن شر ، بنِن الفر

نْن يُب: ثتبنرا عر
الر اخلرطِ ْبُه، قر ْ هُيرذِّ اِ  َلر فر نّف يِف الصِّ ُه مصر لر ريِن ر الكِترناب. تنويف سننة ُعنِي بِاحلرِديِث، ور نُدوقاا ثر نانر صر ثر ُه، ور

 (.18/18هن(. س  أعفال  النبفالء )444)

، يعنرف بنابن جغومنا، قنال ، أبو حممد الدقاَّ ا( ُعبيد اهلل بن حممد بن سليامن بن بابويه بن فهرويه بن عبد اهلل بن مرزو5َّ) ِميج رِّ ملُْخر

 (.12/88هن(. تاريخ بغداد )376اخلطيب: أحاديريه مستقيمة، وثان قد عمي يف آخر عمرآل، تويف سنة )

 [.733( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وقد مَض من طريق عبد األعىل برقم ]300( احلديث أخرجه الفريايب يف القدر )6)

ْبُد اهللِ بُن طرا7) ِِنج ( عر انر اليرامر ْيسر ، ثقة فاضل عابد. التقريب )ُوِس بِن ثر  األرْبنراِويج
د  ُبو حُمرم   (.3397، أر

(، وقد مضت برقم ]( 8) الر ا قر ذر كر  [.733وثذلك استنكرها أبو أَحد احلاثم حيث قال بعد أن أخرجها )هر

، ثقة ثبت، مَض ]إسناده صحيح( 9) ِفيج  الري قر
ِعْيد  : هو 734. ُقترْيبرُة: هو اْبُن سر ْمُرو ْبُن ُمْسلِم  عر . ور [. وسفيان: هو ابن ُعيرْينرةر

، صدوَّ له أوها ، مَض ] ِِنج  [.733اجلرنرِديج اليرامر

 (.2959جيه يف املطالب العالية )( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختر303احلديث أخرجه الفريايب يف القدر )

= 
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د   [740] ْمُرو ْبُن حُمرم  : وثنا عر اِريج الر الُبخر قر
(1)،  ، نْن طرناُوس  و، عر ْمنر  نْن عر ، عر ثنا اْبُن ُعيرْينرةر

رر  ِن اْبِن ُعمر كر : »عر دِّ ىلر خر كر عر در ْضِعكر ير ت ى ور ر  حر در  بِقر
 
ء ْ  .(2)« ُثلج  ر

ةر  [741] فر رر ُن ْبُن عر الر احلرسر قر ور
ِريج  (3) اع  اجلرزر اُن ْبُن ُشجر ْرور نرا مر ثر د  : حر

ْبنِد امْلرلِنِك  ،(4) عنن عر

ْعنِ  – ْي   ير ي اْبنر ُجرر
براح   - (5)  ْبِن أريِب رر

ِ
طراء ْن عر ،  (6)عر ْمزر   نِْزُع ِمْن زر ُهور ير ب اس  ور ْيُت اْبنر عر تر : أر الر قر

افُِل ثِيرابِهِ  ِد اْبترل ْت أرسر : قر نالر قر ِر، فر ندر ْد ُتكِلِّنمر يِف اْلقر ُه: قر ُقْلُت لر نات»، فر ُلوهر عر نْد فر نْم، « أرور قر ُقْلنُت: نرعر

 : الر اهللِ / ]»قر نُة إاِل  فِنيِهْم: 81ور ير َْ نِذآِل ا نْت هر لر زر ا نر مب  ىب  يب  جت  حت  خت              مت  ىت  چ /ب[ مر

ْيترنِنني ، (7)  [49-48]القمننر:   چيت         ننْو أررر نناُهْم، لر ْوتر ننىلر مر ننلجوا عر الر ُتصر نناُهْم، ور ْرضر ُعننوُدوا مر الر تر

ْينرهُ  ْأُ  عر قر ا ِمنُْهْم، فر اِحدا  «.ور
ُن  ْيامر ا ُسلر نر ر أرْخربر

ِ  (1)أبنا  ،(8) اْبُن امْلُقر  
ُة  أبنا ،(2) اد  قال (3)ُشْهدر نُد ْبنُن  ،(4) ت: أننا طِنرر أبننا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةر  من - سيأيت ثام – اْبُن ُعيرْينرةر وقد توبع  = ْمعر الِح   ْبنِ  زر ُسْفيرانر [ 749] صر ْي    اْبنِ  و[ 766]  الري ْوِريِّ  ور  [.771] ُجرر

ْمِرو ْبِن ُمْسلِم  الذي  و، 733: فقد مَض برقم ]اْبُن ُعيرْينرةر  يعنيهوأما حديث عر ْمر  ، عن اْبِن [ من رواية عر عن طراُوس 

، مرفوعاعُ  رر  وانظر التاِل.، وبينُت االختفالف يف اإلسناد هناك، فراجعه. مر
اُبْورر الن اِقدُ 1) ْ ِ بِن سر ِد بِن ُبكر ْمُرو بُن حُمرم  اِديج ( عر نر البرْغدر ُبو ُعرْيامر  (.5106، ثقة حافظ وهم يف حديث. التقريب )، أر

، مَض يف اخلرب السابق.إسناده صحيح( 2)  . شيخ ابِن ُعيرْينرةر "عمرو": هو ابن ُمْسلِم  اجلرنرِديج

( ومنه اقتبس املصنِّف، لكن يف املبطوعة أن هذآل اجلملة هي منن قنول ابنن 131، 130واخلرب يف خلق أفعال العباد )

نِ  رر  عباس.. ونصه: )عر :  اْبِن ُعمر الر نْيس  »قر اْلكر ْجنِز ور ت نى اْلعر ر  حر در  بِقر
 
ء ْ ب ناس  « ُثلج  ر نالر اْبنُن عر قر  : »ور

 
ء ْ ُثنلج  ر

كر  دِّ ىلر خر كر عر در ْضِعكر ير ت ى ور ر  حر در  [.768وانظر ]«(. بِقر

ْبِديج ا (3) ِزْيدر العر ةر ْبِن ير فر رر ُن ْبُن عر ُب، صدوَّ،   س َّ. التقريب )حلرسر دِّ اِديج امْلُؤر يِلل البرْغدر ُبو عر  (.1255، أر

اِِنج 4) ، احلرننر  ِريج اع  اجلرننزر اُن بننُن ُشننجر ننْرور ننْوالرُهْم، صنندوَّ لننه أوهننا ، خ د   َّ. التقريننب ( مر ننِويج مر و األُمر ْمننر  ، أرُبننو عر ننيِْفيج ، اخلُصر

(6571.) 

ِ ج  (5) ْي   الُقرر ِزْيِز ْبِن ُجرر ْبِد العر ْبُد امْلرلِِك ْبُن عر ، ثقة فقيه فاضل، وثان يدلس ويرسل. التقريب )عر ِويج  (.4193، األُمر

ِ ج الِفْهننِريج  (6) نناح  أرْسننلرمر الُقننرر بر نناُء ْبننُن أريِب رر طر ُبننو حُمر عر ننْوالرُهم، أر ِحننيج مر ننُي، ثقننة فقيننه فاضننل، لكنننه ثرينن  ، أرِو اجُلمر نند  امْلركِّ م 

 (.4591اإلرسال، وقيل: تغ  بأخرة، وَل يكرير ذلك منه. التقريب )

ِة..".7) ِذآِل اأْلُم  اُر هر ئِكر ُِشر  ( ورد  زيادة يف املطبوعة يف هذا املوضع: "ُأولر

رر  (8) ةر ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر ْزر ُن ْبُن َحر ناةِ أرُبنو  ُسلرياْمر ناِِض اْلُقضر ، قر نةر امْلرْقنِديِسج امر نِد ْبنِن ُقدر ِد ْبِن أرَْحرندر ْبنِن حُمرم  رر حُمرم  ةِ أريِب ُعمر ْضنِل اْبِن اْلُقْدور اْلفر

= 
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ْضِل  نْيِ ْبِن الفر احلُسر
 ]ح[  (5)

ناُلوا: أبننا اْبنُن  نِرينر قر ْيِمي نةر يِف آخر ب اِس اْبنُن تر  أرُبو العر
ِ
اِرُث األرْنبِيراء ِ  ور ْيُخ اإِلْسفالر نرا شر ر أرْخربر )ور

اِئِم  ْبِد الد  يران  أبنا اْبُن  ،(7)أنا اْبُن ُثلرْيب   ،(6)عر بر
ْلرد   ،(1) :( (2)أبنا اْبُن َمر االر ِعْيُل بنُن  (3) قر أبنا إِْسنامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ير  = ِن احْلرافِِظ الضِّ ى عر ور ، رر بِيِع احْلرنْبريِلج أرُبو الر  نانر ور ثر ، ور

 
نِمْعُت ِمنْنُه أرْلنفر ُجنْزء نانر يرُقنوُل: سر ثر ، ور  أرْو أرْثريررر

 
ِة ُجْزء ِْس ِمائر ا ِمْن َخر  نرْحوا

ِ
اء

ثِي  الن  ا زر اِضعا ا ُمترور يِّسا بر األرْخفالَِّ ثر ذ  ِة ُمهر اير ور بًّا لِلرِّ
انر حُمِ ثر ، ور رْشِ ِسننِير ةر عر ُه ُمد  ا لر ا ُمترعر ُمفالِزما ا ن ِّ ن ْفِس خر ِّ نِديمر الرش  ا عر ندا جِّ ا ُمترهر بِّندا

نرةر ) ، مرا ر فرْجأرةا سر نرةا ِْسنير سر أرْفترى أرْزيردر ِمْن َخر ، ور عر اهلل ِ ترعراىلر لرة  مر امر ُه ُمعر  (.1/268هن(. معجم الشيوخ للذهبي )715لر

 [.926[ و ]827أقول: يروي عنه املصنف، ويصفه بن )احلاثم(، انظر عىل سبيل املريال ]

: ذثر ابن حجر بعض سنامعاته لنن )ُجنْزء اْبنن 1) ةر فر رر ، ومن أول اإلسناد الرياِن إىل احلسن ابن عر ِ ( هبذا اإلسناد من ابن امْلُقر  

ة(. املعجم املفهرس ) فر رر  (.1377عر

نيِلج ابنُن أريِب ُعبرْيندِ  (2) نِن عر ُبنو احلرسر ْقنِت، أر ُة الور الُِح، رحلر ْيُخ، امْلُْسنُِد، الص  ِ  الش  ن   ، اْبنُن امْلُقر نُْصنْور  نيِلِّ بنِن مر  بنِن عر
ننْيِ اهللِ احُلسر

اِديج  اُر، نرزِ البرْغدر ، الن ج  ، امْلُْقِرُئ، احلرنْبريِلج ِجيج زر
ريِنْ ر ، األر ناحِلاا، ثر نْيخاا صر نانر شر : ثر ْيِن ُعبيند  ِقنّي الندِّ نالر احلرنافُِظ تر ، قر ر ِْ ْيُل ِم

 : ْينِيج ْيِن احُلسر الر احلرافُِظ ِعزج الدِّ قر ىلر أرْهِل احلرِدْيِث. ور ابراا عر ِة، صر التِّفالرور ِة ور الِعبرادر ِد ور جج ، الت هر نْير
ناحِلِ انر ِمنْن ِعبرناِد اهللِ الص  ثر

نرةر )ثر  ا ر سر ِة، ُمْشترِغفالا بِنرْفِسِه، مر  (.23/119هن(. س  أعفال  النبفالء )643ريِْ ر التِّفالرور

ِج الندِّ  (3) نرر ن أرَْحرندر بنِن الفر  ِْ ُة بِنْنُت أريِب نر ، ُشنْهدر
ِ
اء ْخُر النِّسر اَِّ، فر ُة الِعرر اتِبرُة، ُمْسنِدر ُة، الكر رر م  ِريِّ امْلُعر ،  ْينرور نِريِّ ، اإِلبر اِديِّ البرْغندر

براِر، )
ارر بِالكِ غر ِت الصِّ ت ى أرحْلرقر ْ  حر رر ُعمِّ اد، ور ْغدر ا إِْسنراد بر ْيهر ى إِلر  (.20/542هن(. س  أعفال  النبفالء )574 : اْنترهر

اُ ، األرْنبُل، (4) ْيُخ، اإِلمر ِ ج  الش   الُقرر
د  ِن بِن حُمرم  سر يِلِّ بِن حر ِد بِن عر اُد بُن حُمرم  اَّ، طِرر ُبنو ُمْسنُِد الِعرر اِمنُل، أر براء، الكر ، نرقيُب النجقر

، اهلراِش  ّ ِ ِن الُقرر ارس بن أريِب احلرسر اِِل( الفور نور نُه )العر ج لر ُخنرِّ ة، ور رنالِس ِعند  أرمنىلر جر اِدّي. ور ْينربِّي، البرْغدر ، الز  ب ايِسّ ِمّي، العر

، ثر  ةا ائِهم، ثِقر ُثربر ِة الن اس، ور نرِفّياا ِمْن ِجل  انر حر ِفّي: ثر لر الر السِّ ة(، قر ابر حر ل الص 
ائِ ة، ور )فرضر نامْلرْشُهْورر نا ر سر ْ أرحلقنه. مر نرةر ْبتاا، َلر

 (.19/39هن(. س  أعفال  النبفالء )491)

ا5) ْضنل البرْغندر نِد بنِن الفر  بنِن حُمرم 
نْيِ ُد بُن احُلسر  حُمرم 

نْيِ ُبو احُلسر ُة، امْلُْسنُِد، أر اَِلُ، الريِّقر ْيُخ، العر ط نِديج ( الش  نع  ، القر َّ، ُجْمر اُن، األرْزرر

نرةر ) ر سر تِِه، ُتُويفِّ ىلر ثِقر  (.17/332هن(. س  أعفال  النبفالء )415عر

(6  ْ اِهيم ْبن أَحد بن ُبكر د ْبن إِْبرر ْبد الّدائم ْبن نعمة ْبن أرَْحرد ْبن حُمرم  ّمر، العاَِل، ُمْسنُِد الوقت، زيُن الّدين، ( أرَْحرد ْبن عر ، امْلُعر

أبو العّباس املقِديّس، الُفنُْدقّي، احلنبيّل، الن اسخ، ثنان حسنن األخنفالَّ، سناثنا، عناقفال، لطيفنا، متواضنعا، فاضنفال، 

 (.15/151هن(. تاريخ اإلسفال  )668نبيها، يقظا، تويف سنة )

در  (7) ْعِد بِن صر اِب بِن سر ه  ْبِد الور ْبُد امْلُنِْعِم بُن عر ِج عر رر ُبو الفر ، أر ِ ِْ يُل، األرِمنُي، ُمْسنُِد العر
ْيُخ اجلرلِ ْينب  الش  ن بنِن ُثلر ِْضِ ةر بنِن خر قر

اِِنج  ريِناحلرر  ْينِه ثر لر ْأ  عر نرر نُدوقاا، قر نانر صر ناِر: ثر نالر اْبنُن الن ج  ، قر يج ، الت ناِجُر، اَُجنرِّ ، احلرنْنبريِلج اِديج ننرةر ، ُثنم  البرْغندر ر سر  اا. ُتنُويفِّ

 (.21/258هن(. س  أعفال  النبفالء )596)
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اُر  ف  ِد الص  حُمرم 
ةر  ،(4) فر رر ُن ْبُن عر  .(5)بذلك ، ثنا احلرسر

نار   [742] ْكنُر ْبنُن برك  بر نايِبج ور نرا الِفْرير ثر ند  : حر ْيُش ْبنُن أرْْصر ر الر ُخشر : ننا ُينوُنُس ْبنُن  (6)قر ناالر قر

احْلراِرِث 
نْت  ،(7) لر زر ا نر : مر الر اِص قر ْمِرو ْبِن العر ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر بِيِه، عر ْن أر ، عر ْيب  ْمِرو ْبِن ُشعر ْن عر عر

رِ  در اُ  إاِل  يِف أرْهِل القر  اَير
ِ
ء ُؤالر جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب   ی  ی  ی  ی چ : هر

 . [49-47]القمر:   چمت  ىت  يت  مب  ىب  يب  جت  حت  خت 
ِ ج  نننْتِح الُقنننرر ُبنننو الفر ننناآُل أر نر ر أرْخربر

اج  أننننا ا ،(8) ور ْبنننُن رر
نننلرِفيج  ،(1) أننننا السِّ

نننيج ْبننننُ  ،(2) كِّ  أننننا مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُدوَُّ، امْلُْس 1) = ْيُخ، الص  اِديج ( الش  از البرْغدر ز  يراِن بِن الر  ِد بِن بر يِلج بُن أرَْحردر بِن حُمرم  اِسِم عر ُبو القر اَِّ، أر اِوي )ُجنْزء نُِد، رحلرة اَفر ، رر

: ثر  اِِنّ ْمعر الر الس  (، قر ةر فر رر اع اْبن عر نالر ُشنجر قر نِمْعُت. ور نا سر نىلر مر  عر
اِحند  نةر ِدينرناراا ِمنْن ُثنلِّ ور فر رر ة اْبنِن عر نىلر نسنخر ْأُخذ عر انر ير

ع. تويف سنة ) امر ِحيُح الس  : ُهور صر ْهيِلّ  (.19/257هن(. س  أعفال  النبفالء )510الذج

ِد بِن 2) ُد بُن حُمرم  ِن حُمرم  ، أرُبو احلرسر ْيُخ األرِمنْيُ يج ( الش 
اِسطِ  األرْزِديج الور

ْلرد  يِّند َمر ، جر يِّندر اخلرنطِّ ، جر نةا نانر ثِقر : ثر ِيس  الر َخر اُز، قر ، البرز 

نرةر ) ر سر  (.18/411هن(. س  أعفال  النبفالء )468األُُصْول. ُتُويفِّ

 ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدها: "صح".ما بني القوسني  (3)

نالِح   (4) ِعْيلر بنن صر نِد بنِن إِْسنامر ِعْيُل بنُن حُمرم  نيِلل إِْسنامر ُبو عر اَِّ، أر ِدْيُب، ُمسنُِد الِعرر
، األر اُ ، الن ْحِويج اِديج اإِلمر اُر،  البرْغندر نف  ، الص 

الر  ِدْيرياا، قر تِْسِعنْير حر ة ور عر ْربر ةر أر فر رر ِن بِن عر ِمعر ِمنر احلرسر ادِر، سر الن ور ؛ نْسبرةا إىِلر امْلُلرِح ور نةا ُمتعصنباا امْلُلرِحيج انر ثِقر : ثر ُقْطنِيج ارر  الد 

ن ة. ) غر ( ثقا  15/440ء )هن(. النبفال341 لِلسج  (.128( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )2/404ا )ابن ُقْطُلوبر

ةر يف جزئه )5) فر رر ُن ْبُن عر ا 10( احلديث أخرجه احْلرسر ندا ْيترنِني أرحر ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. ونصه يف املطبوعنة: )إِْن أررر

.) نْيِ اتر ْينرُه بِ ِْصبرِعي  هر ْأُ  عر قر  ِمنُْهْم، فر

( 1388( )1162( )948( والفاللكننائي يف ُشح أصننول االعتقنناد )162، 4/121ى )وأخرجننه ابننن بطننة يف اإلبانننة الكننرب

 [.756( من طريق احلسن بن عرفة، به. وانظر ]406( ويف القضاء والقدر له )20880والبيهقي يف الكربى )

ن6) ْييِسج ار  القر ك  ْكُر بُن بر ، بر بِْ ُ اَِلُ الكر ُث، العر دِّ ء  يِف الُكُتنِب ( امْلُحر ْ نُه  ر نْع لر قر ْ ير َلر ، ور ْشنُهْور  ( مر نُه )ُجنْزء  ، لر نيج ِ ِْ و البر ْمنر  ُبنو عر ، أر

الر اْبُن ِحب انر  قر . ور ِويل ْيسر بِقر : لر اِزيج اتِم  الر  الر أرُبو حر قر اِصم  الن بِْيُل. ور ُه: أرُبو عر قر ث  ت ِة، ور ا السِّ ، مر ة  يرنى : ُهور ثِقر ْ نا حير أرم  ُ ْطِنُئ. ور

. س  أعفال  النبفالء )
 
ء ْ ْيسر بَِّشر : لر الر قر ، فر ِعنْي   (.9/583بُن مر

ِفيج 7)
ائِ ِفيج الط   (.7902، ضعيف، د   َّ. التقريب )( ُيوُنُس ْبُن احْلراِرِث الري قر

ْيُخ املُْ  (8) ِ ج الش  نْتِح اْلُقنرر ب ناِس ْبنِن أريِب اْلفر ِحيِم ْبنِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن عر ْتِح حُمرم  ُبو اْلفر يِن أر ُف الدِّ ر ُف بِناْبِن ْسنُِد ُشر ُيْعنرر ، الت ناِجُر، ور

ننْأسر بِننِه.  الن ْشننِو، ا، ال بر ُقننورا ناننا ور يِّ ننانر در ثر ، ور در بِأرْشننيراءر ننر  فر تر ننالر ُعُمننُرآُل، ور طر ، ور ننابٌّ ُهننور شر ثر ور نند  ، حر ْشننِقيج مر نننرةر الدِّ ننا ر سر مر

 (.2/213هن(. معجم شيوخ الذهبي )720)
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نُْصور   مر
انر  ،(3)  اْبُن برِْشر

نْيِ أنا أرُبو احلُسر
اُر، نا  ،(4) ف  ِعيُل الص  وِريج أنا إِْسامر ب اس  الدج عر

ُبنو  ،(5) ثننا أر

ْيم   ُنعر
آِل  ،(6) دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر : عر الر قر آُل. ور رر ثر ثنا ُيوُنُس ْبُن احْلراِرِث، فرذر

(7). 
ةر رواآل ابُن ُخزر  ْيمر

ى  (8) ْن أريِب ُموسر : عر
ْن ُيوُنسر ْبِن احلراِرِث. ،(9) ، عر ْييِسِّ ار  القر ْكِر ْبِن برك  ْن بر  عر
ِريِّ  اَّر اجلرْوهر ْبِد اهللِ ْبِن إِْسحر ْن عر عر ور

اِصم   ،(10) ْن أريِب عر ْن ُيوُنسر ْبِن احلراِرِث. ،(11)عر  عر
نِّيِّ  ِد السج لر اُل ور اآُل خر ور رر ور

ن ِة".يِف " (12)  ثِتراِب السج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِشيُد الدِّ  (1) = ِة، رر ِري  نْدر ُث، ُمسنُِد اإِلْسكر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اج  الش  ور اِب ْبنُن رر ه  ْبُد الور  عر
د  ُبو حُمرم  نافُر  - ْيِن، أر اْسنُمُه: ظر اْبنِن  -ور

، نننِيج ، اجلرْوشر يج
، امْلرننالِكِ اِِنج رر نْدر لِننيُفُهُم، اإِلْسننكر ِ ج حر ، الُقننرر  األرْزِديج

نننْي  ننيِلِّ ْبننِن ُفُتننْوح ْبننِن ُحسر ننناا،  عر يِّ ِقْيهنناا فرطننناا، در ننانر فر ثر

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ريِْ   ء  ثر ْ ْوتِِه  ر انقطعر بِمر ع، ور امر ِحْيح الس  اِضعاا، صر  (.23/238هن(. س  أعفال  النبفالء )648ُمترور

ف املُْ  (2) ر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، ُشر ُث، احلرافُِظ، امْلُْفتِي، شر دِّ ُة، امْلُحر فال مر اُ ، العر ِد اإِلمر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ، أرُبو طراِهر  أرَْحرُد بُن حُمرم  ِرْينر مِّ عر

اِِنّ  اِهيمر األرْصبرهر فر بِن إِْبرر آُل أرَْحرُد: "ِسلر دج ُب جر ق  ُيلر ، ور اِِنّ ريِنْ اا ، اجلرْرور ثر اِرسني ة سنلبرة، ور أرصنله بِالفر ِة، ور نفر يُظ الش 
لِ ُهور اْلغر "، ور ةر

اء. تويف سنة ) مزُجْونر البراء بِالفر ا ير  (.21/5هن(. س  أعفال  النبفالء )576مر

نيج  (3) كِّ نِن مر ِج، أرُبو احلرسر رر ُر الكر فال  ُر، سر م  يُس، امْلُْسنُِد، امْلُعر
ئِ يُل، الر 

ْيُخ اجلرلِ ِجنيج  الش  رر نفال نر الكر نِد بنِن عر نُْصنوِر بنِن حُمرم  ، بنُن مر

ْيِه: الر برْأسر بِهِ  ور الر ِش ر ْيِه، قر برُة إِلر لر لر الط  ر اْرحتر ، ور در ر  فر تر ُد، طرالر ُعُمُرآُل، ور ُر، امْلُْعترمر فال  انرنْت ُأُصنوُله . الس  ناِهر: ثر نالر اْبنُن طر قر ور

نرةر ) ا ر سر . مر ةا ةا جيدر ِحيحر  (.19/71هن(. س  أعفال  النبفالء )491صر

ان بن حُمر  (4) ْبِد اهللِ بِن برِْشر ِد بِن عر يِلج بُن حُمرم   عر
نْيِ ُبو احُلسر ُل، امْلُْسنُِد، أر د  اَِلُ، امْلُعر ْيُخ، العر نوِ الش  ِد بنِن برشن األُمر . يج م  اِديج ، البرْغندر

نا   امْلُنُر  نانر تر يُب: ثر
الر اخلرطِ ُقوراا. قر ْدالا ور انر عر ة، ثر اير ة ِرور صح   ور

ِصْدَّ   ور
اد  در ىلر سر ريِ اا عر ْيئاا ثر ى شر ور ناِهرر رر انرنة، وءِة، ظر ير الدِّ

نرةر ) ر سر ْبتاا. ُتُويفِّ ُدوقاا ثر  (.17/311هن(. س  أعفال  النبفالء )415صر

وِريج  (5)  الدج
اِقد  اتِِم بِن ور ِد بِن حر ب اُس بُن حُمرم  ، ثقة حافعر اِديج ْضِل البرْغدر ُبو الفر  (.3189. التقريب )4ظ، ، أر

ْضُل ب6) ْمر  ( الفر نْي  عر ثر ِ ج الت ْيِميج و ُن دا ، ثقة ثبت. التقريب ) الُقرر يج الُكْويِفج
ْيم  امْلُفالرئِ ُبو ُنعر ْوالرُهْم، أر  (.5401الط لحيج مر

: سبقا ]إسناده ضعيف (7) ايِبج ْيش  والِفْرير ُخشر اُر: مَض يف اخلرب السابق. ور ف   [.736. الص 

 ( من طريق يونس بن احلارث، به.2467( والبزار )144وأخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد )

 ( َل أجدآل فيام بني يدي من مصن فاته.8)

ُد بُن امْلُريرن ى بِن عُ 9) نرِزيج ( حُمرم  ْيس  العر ِمِن، ثقة ثبت. مَض ]برْيِد بِن قر ى احلرافُِظ، امْلرْعُروُف بِالز  ُبو ُمْوسر  [.736، أر

يج 10) ِ ِْ د اْلبر ، أبو حمم  ِريج اَّر اجلرْوهر ْبُد اهللِ ْبُن إِْسحر . التقرينب 4، لقبه: بدعة، مستميل أيب عاصم الن بِيِل، ثقنة حنافظ، ( عر

(3210.) 

ننْيبراِِنج  (11) اِك الش  ننح  اِك بننن ُمْسننلِِم بننِن الض  ننح  ننِد ْبننِن الض  ْلر اُك بننُن َمر ننح  اِصننم  الن بِيننُل، ثقننة ثبننت، ع. التقريننب الض  ُبننو عر ، أر

(2977.) 

نعر 12) قر ، خال ولد السني، قال الذهبي: ثان ثقنة، لنه ثتناب يف السننة ور ِزيج . أبو احُلسنْي امْلرْرور يِّ ِ ( حممد بن حامد بن الرس 

= 
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ْينز   [743] نِد ْبنِن ُثرر نُة ْبنُن حُمرم  برلر نةر جر مر ُبنو ُقامر نِي أر ثر ند  : حر نِعيِد ْبنُن ُينوُنسر الر أرُبو سر قر
ثننا  ،(1)

الِينرا  ور ِف ِمْن مر در ْوىلر الص  ُش ْبُن صبيح مر أرْحرر
(2)،    ْ ةر  ،(3)ثنا اْبُن ُعفر يعر

ِ ْمنِرو  ،(4)ثنا اْبُن هلر نْن عر عر

ْيش  ِعنْدر الن بِيِّ ْبِن ُش  ْت ُقرر مر : اْخترصر الر آِل قر دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر ، عر ْيب  نْت:  عر لر نرزر ِر، فر ندر حت  چ  يِف القر

 .(5) [49]القمر:  چخت  مت  ىت  يت  
ننالر يُ  [744] قر نناِِض ور اِسننِم امْلريرننانرِجيج القر وُسننُف ْبننُن القر

اِئننِدآِل"  (6) ور نناِدِس ِمننْن فر يِف "الس 
(7)  :

اُن  ْبدر نرا عر ر أرْخربر
ْيِف  ،(8) اَُّ ْبُن الض  ثنا إِْسحر

نْن  ،(1) نْن ُينوُنسر ْبنِن احلرناِرِث، عر ، عر اِصنم  ُبنو عر ثنا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/1020هن(. تاريخ اإلسفال  )299) لنا، تويف سنة =

يِفِّ 1) در ةر الصر ترادر ِعيِد ْبِن قر ْيِز ْبِن سر ِد ْبِن ُثرر ُة ْبُن حُمرم  برلر ، قال ابن يونس: سمعنا منه، وثان صندوقا ( جر ةر مر ُبو ُقامر ا. منا  سننة ، أر

 (.7/521هن(. تاريخ اإلسفال  )326)

 ( َل أجدآل.2)

اِريج 3) ِد األرْنصر ِزيدر بِن األرْسور ْ ِ بِن ُمْسلِِم بِن ير ريِِ  بِن ُعفر ِعيُد بُن ثر هُ  ( سر ْوالر ، صدوَّ عاَل باألنسناب مر يج ِ ِْ
نر امْلِ ُبو ُعرْيامر ْم، أر

 (.2382وغ ها. التقريب )

ِميج  (4) ةر بِن ُعْقبرةر احلرْْضر ْيعر
ِ ْبُد اهللِ بُن هلر لرطر بععر ، صدوَّ، خر يج ِ ِْ

َْحرِن امْلِ ْبِد الر  ُبو عر د احرتاَّ ثتبنه، ورواينة ابنن املبنارك ، أر

 (.3563وابن وهب عنه أعدل من غ َها. التقريب )

ا  نْيخا نةر شر يعر
ِ نانر اْبنُن هلر : )ثر نالر اْبنُن ِحب نانر ، منهم: ابن معني والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وغ هم، قر ضعفه َجاعة 

 قر 
ِ
اء فر نعر نِن الضج ُس عر لِّ انر ُيدر كِن ُه ثر لر احِلاا، ور نانر ِمنْن صر ثر . ور ِع ِسنننِير ْربر ْوتِنِه بِنأر ْبنلر مر نْت ُثُتُبنُه قر قر ر اَِّ ُثُتبِنِه، ُثنم  اْحرتر ْبنلر اْحنرِتر

هْ  ْبُد اهلل ِ ْبُن ور ِة؛ عر براِدلر اَِّ ُثُتبِِه ِمرْيلر اْلعر ْبلر اْحرِتر ِمعر ِمنُْه قر ْن سر ُع مر امر : سر ُقوُلونر ابِنرا ير ْبُد اهلل ِ ْبُن املُْ أرْصحر عر ، ور ْبنُد ب  عر ِك، ور برنارر

ِمعر ِمنْهُ  ْن سر مر ، ور ِحيح  ُعُهْم صر امر ، فرسر ْعنربِيج ةر اْلقر مر
ْبُد اهلل ِ ْبُن ُمْسلِ عر ِزيدر امْلُْقِرُئ، ور نْيسر اهلل ِ ْبُن ير ُعُه لر نامر سر اَِّ ُثُتبِنِه فر ْعدر اْحرِتر  بر

ُه ال حُيْ  ن  ىلر أر اِد عر ائُِر النجق  (. وقال الذهبي: سر
 
ء ْ ِديريِِه. تاريخ اإلسفال  )بَِّشر (. وذثرآل ابن حجنر يف الطبقنة 4/668تر ج بِحر

 (.140اخلامسة من املدلِّسني )

 [.736. وقد مَض من حديث أيب هريرة برقم ]حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف( 5)

ْكنر  ُيْوُسنُف بنُن ا6) ُبنو بر ، أر بِنْ ُ ُث الكر دِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُحر اِِض، اإِلمر ار  امْلريرنانرِجيج ( القر نو  ناِرِس بنِن سر اِسنِم بنِن ُيْوُسنفر بنِن فر  لقر

ِزْينن ْبننُد العر ننالر عر ننِة، قر انر األرمر ننِة، ور ننعر الريِّقر انِننِه، مر مر نناِ  يِف زر ننانر ُمْسنننِدر الش  ، ثر ننافِِعيج بِننيفالا. تننويف سنننة الش  ننةا نر ننانر ثِقر : ثر ت نناِِنج ِز الكر

 (.16/361هن(. س  أعفال  النبفالء )375)

 (.1103 - 2/1100َل أقف عليه، وانظر: موارد ابن عساثر يف تاريخ دمشق ) (7)

ُبنو حُمر  (8) ، أر
ناد  ى بِن ِزير اُن ْبُن أرَْحردر بِن ُمْوسر ْبدر ُة، عر فال مر ُة، العر اِزيج احلرافُِظ، احُلج   األرْهنور

ند  اِ ،  م  نن فر ناِحُب امْلُصر ، صر الِْيِقيج اجلرنور

= 
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آِل قر  دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر ، عر ْيب  ْمِرو ْبِن ُشعر ندر عر ْعِيننن اا أِلرْهنِل القر ُة تر ِذآِل اَير ْت هر لر زر : نر مب  ىب  چ : رِ الر

 .(2) [49-48]القمر:  چيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   
نةر  [745] ْفصر ناَِلِ ْبنِن أريِب حر نْن سر ، عر نْن ُسنْفيرانر ، عر نايِبج نرا الِفْرير ثر د  : حر ْيش  الر ُخشر قر ور

نْن  ،(3) عر

ْعب   ِد ْبِن ثر ظِيِّ حُمرم  الُقرر
رِ  (4) ندر ْعِين اا أِلرْهنِل القر نُة تر ِذآِل اَير ْت هر لر زر : نر الر ی  ی  ی  ی  چ : قر

-47]القمر:  چجئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت              مت  ىت  يت        

49] (5). 
ِزيِر  [746] ُبنو النور نرر ُهنور أر نُد ْبنُن ُعمر نرا حُمرم  ثر ند  : حر الر قر ور

اِصنِم ْبنِن  ،(6) نْن عر ، عر نْن ُسنْفيرانر عر

د   حُمرم 
ُنمْ  ،(7) ْعِين اا هلر نُة إاِل  تر ِذآِل اَير ْت هر لر زر ا نر ُقوُل: مر ِمْعُتُه ير : سر الر ظِيِّ قر ْن الُقرر مب  ىب  يب  چ : عر

 .(8) [49-48]القمر:  چجت  حت  خت   مت  ىت  يت 
يج  [747] ِ ِْ

ريِ   امْلِ اِسُم ْبُن ثر نرا القر ثر د  : حر الر قر ور
ْبنِد اهللِ ،(9) نْن عر ، عر

نْعد  ْيُث ْبُن سر ْبنِن  أبنا الل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ( ، فر ُخفِّ ْبُد اهللِ، فر اْسُمُه: عر  (.562( إرشاد القايص )14/168( النبفالء )7/104هن(. تاريخ اإلسفال  )306 : ور

اِهيم ْبن الضيفوُيقال:  (1) ّي، صدوَّ  طئ. التقريب )الباهيل ، أبو يعقوب إسحاَّ ْبن إِْبرر ِ ِْ  (.362العسكري، البر

 [ من طريق أيب عاصم، هبذا اإلسناد.742. ومَض يف ختري  املصنف لن ]كسابقه( 2)

ةر الِعْجيِلج 3) ْفصر اَِلُ ْبُن أريِب حر ، صدوَّ يف احلديث إال أنه شيعي غاِل، بخ  . التقر يب )( سر ُبو ُيوُنسر اْلُكويِفج  (.2171، أر

يج  (4)
ظِ ْيم  الُقرر ْعِب بِن ُسلر ُد بُن ثر بْ حُمرم  ُبو عر : أر ِقْيلر ، ور ةر ْزر ، ثقة عاَل. التقريب )، أرُبو َحر ةر نر الُكْوفر كر ، سر ِِنج  (.6257ِد اهللِ امْلردر

: سننبقا ]خنب صننحيح، وهننذا إسننناده حسننن( 5) ننايِبج ننُد ْبننُن ُيوُسننفر الِفْرير ننْيش  وحُمرم  [. وسننفيان: هننو الريننوري. 736. ُخشر

يِّ وزيد بن عيل برقم ]
ظِ  [، وانظر التاِل.764وسيأيت من طريق الُقرر

ننايِبج يف القنندر )941هلل يف السنننة )وأخرجننه عبنند ا ( واَجننري يف 22/606( والطننربي يف تفسنن آل )246( وجعفننر الِفْرير

 ( من طريق سفيان، به.486( )318الرشيعة )

ف  القر 6) ِزيِر بن ُمطررِّ ر أريِب الور د بن ُعمر ّي، موىل بني هاشم، ثقة. التقريب )اهل ( حُمرم  ِ ِْ ِف البر  (.6173اشمي، أرُبو املُْطررِّ

ِريج 7) رر بِن اخلرط اِب الُعمر ْبِد اهللِ بِن ُعمر ْيِد بِن عر ِد بِن زر اِصُم بُن حُمرم  ، ثقة. التقريب ) ( عر ِِنج  (.3078امْلردر

.إسناده صحيح( 8)  . سفيان هو ابن ُعيرْينرةر

 ( من طريق سفيان، به. وانظر ما سبق.1260)والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد( 4/114)أخرجه ابن بطة يف اإلبانة

ب اِس موىل قريش، صدوَّ. التقريب )( القاسم بن ثري  بن النعامن اإلسكندراِن9) ُبو اْلعر ي، أر ِ ِْ
 (.5484، وُيقال: امْلِ
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ي انر  حر
اِذ ْبِن أرنرس   ،(1) ْهِل ْبِن ُمعر ْن سر عر

ناِحِب الن بِنيِّ  ،(2) بِينِه صر نْن أر نيرُكوُن يِف آِخنِر  عر : سر نالر قر

ُهمْ  نراِجرر ُؤونر الُقْرآنر الر جُيراِوُز حر ْقرر اِن نراس  ير مر ُة: الز  ِذآِل اَير ْت هر فِيِهْم ُأْنِزلر ". ور رر در : "الر قر ُقوُلونر ، ير

ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت              مت  ىت  چ 

 /أ[82/ ] .(3) [49-47]القمر:  چيت    
ل   [748] ب اُن ْبُن ِهفالر نرا حر ثر د  : حر ْيُش ْبُن أرْْصر ر الر ُخشر قر ور

ْلبِيج  ،(4)  الكر
 
اء جر ثنا أرُبو رر

(5)  : الر قر

ةر  ْعدر ِعيُد ْبُن جر نِي سر ثر د  حر
ْعب   ،(6) ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  نرر عر نْد قر : قر نالر نيلر  ِمنْن قر ِفنير عر نامر خر ، فر ْأُ  الُقنْرآنر

اِ    اَير
ِ
ء ُؤالر ىلر هر ْرُ  عر رر ت ى مر ء  حر ْ انِيِه  ر عر خب  مب  ىب  يب  جت  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  چ : مر

نامر    [49-48]القمر:  چحت  خت  مت  ىت  يت   : فر نالر ُهنْم يِف الن ناِر. قر نِّنُب اهلُل ِمننُْهْم ور نا ُيؤر مر : ور الر قر فر

ا، فر  ْجِههر ا يِف ور ْثُتهر ت ى أرْدرر ْجهها حر ا ور ْيُت مر رر ُْم در را هلر ْفُت أرهن  رر عر
(7). 

ِِنج  [749] ندر كِنيم  العر ِزيُد ْبنُن أريب حر نرا ير ثر د  : حر الر قر ور
نالِح   ،(8) نُة ْبنُن صر ْمعر ثننا زر

نِن اْبنِن  ،(9) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيريِيج 1) ي انر الل  ْبُد اهلل ِ ْبُن حر  ، سكت عنه ابن أيب حاتم، وذثرآل ابن حبان يف الريقا ، ونسبه اخلطيب.( عر

 (.6/7ابن قطلوبغا )( ثقا  1/202خيص املتشابه يف الرسم )( تل7/31ابن حبان )( ثقا  5/41جلرح والتعديل )ا

اِميج 2) نِيج الش  اِذ ْبِن أرنرس  اجْلُهر ْهُل ْبُن ُمعر ة، قنال ابنن  ، نزل مِ، وهنو منن أوالد الصنحابة( سر بِينِه ُنْسنخر نْن أر بمِن، لنه عر

انر عنه. تاريخ اإلسفال  ) ب   (.2667( التقريب )3/245حجر: ال بأس به إال يف روايا  زر

 . إسناده ضعيف( 3)

 البراِهيِلج 4)
ب اُن بُن ِهفالرل  بِ ( حر ، أرُبو حر نراِِنج

اُل: الكِ ُيقر ، ثقة ثبت. التقريب )، ور يج ِ ِْ  (.1069يب  البر

ي ِب »( ثتب يف اهلامش األيمن: 5) ْوُح ْبُن امْلُسر : هو رر ْلبِيج  الكر
 
اء جر ُبو رر  «.أر

ينروي  وهو بِي، قال ابن عدي: أحاديريه غ  حمفوظة. وقال ابن معني: صويلح. وقال مرة: ثقة. وقال ابن حبنان:

 (.4/277( الريقا  البن قطلوبغا )2/61املوضوعا  عن الريقا ، ال حتل الرواية عنه. انظر: ميزان االعتدال )

ةر امْلرْخُزوِميج 6) ةر ْبِن ُهبرْ ر ْعدر ْمِرو ْبِن جر ِعيُد ْبُن عر ، سيأيت ] ( َل أميزآل، وحيتمل أنه: سر  [.751اْلُكويِفج

: مَض، ]خب صحيح، وهذا إسناد ضعيف( 7) ْيش  ، مَض ]736. ُخشر ِِضج  [.745[. وحممد بن ثعب: هو الُقرر

نْيس  3072)وأخرجه عبد النرزاَّ يف تفسن آل  اودر ْبنِن قر نْن در نالر  ( عر ، بنحنوآل، إسننادآل قر ظِني  ْعنب  اْلُقرر ندر ْبننر ثر نِمْعُت حُمرم  : سر

 صحيح.

نراِِنج 8)
كِيم  الكِ ِزيُد ْبُن أريِب حر ، صدوَّ. التقريب )( ير ِِنج در ْبِد اهلل ِ العر ُبو عر  (.7703، أر

الِح  اجْلُنِْديج 9) ُة ْبُن صر ْمعر ِِنج  ( زر ، ضعفه أَحد والن سائي وغ َها، وضعفه ابن معني منرة، وقنال يف أخنرى: اْليرامر ْهب  ، أرُبو ور

= 
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ْهِب ْبِن ُمنربِّه   الر لِور اآُل قر بر ، أرن  أر طراُوس 
ْهُب، إِِنِّ الر أرعْ  (1) ا ور ِر: ير در ُر ِمنُْه يِف القر ْد فِيامر ُيْذثر لرُمكر إاِل  قر

اِب الن بِنيِّ  ْثنُت ِمنْن أرْصنحر ا أرْدرر ُقوُل.. مر ىلر اهللِ فِيامر تر ْيتر عر نْد  أرْفرر قر لر ُقنوُل، ور نا تر ُقنوُل مر ا ير ندا أرحر

ر   نندر ننْيِس بِقر الكر ْجننِز ور ت ننى العر ، حر ر  نندر  بِقر
 
ء ْ ُقننوُل: ُثننلج  ر ب نناس  ير ننِمْعُت اْبنننر عر اِِن سر ت ننى الت ننور حر ، ور

لِنكر  ى ذر نرر ْهنب  ير : ور نرا اْبُن طراُوس  الر لر ُة: قر ْمعر الر زر : أرْسترْغِفُر اهللر. قر
ْهُب ْبُن ُمنربِّه  الر ور ِل. قر سر الكر ور

ْأير اليرْو ر  الر 
(2). 

َْحرِن ْبنُ  [750] ْبُد الر  رر عر ثر آل  ذر نْدر مر
ْبنِد  (3) ْعُقنوُب ْبنُن عر : ثننا ير نُْصنور  نِعيُد ْبنُن مر آُل سر نرر ثر نا ذر مر

َْحرِن  الر 
نر   (4) ْعفر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن جر نيِلِّ ْبنِن عر نِد ْبنِن عر اِهيُم ْبُن حُمرم  نِي إِْبرر ثر د  : حر الر قر

نِه  ،(1) نْن ُأمِّ عر
(2) - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صويلح احلديث. وقال ابن عدي: ربام هيم يف بعنض منا يروينه، وأرجنو أن حديرينه صنالح ال بنأس بنه. وأخنرج لنه  =

 (.2035( التقريب )9/386نا بغ آل. وقال ابن حجر: ضعيف. هتذيب الكامل )مسلم مقرو

ْبِد اهللِ األرْبنراِويج 1) ُبو عر اِمِل، أر ْهُب بُن ُمنربِِّه بِن ثر نْعر ( ور ، الص  اِريج مر ، الذِّ ِِنج ، ثقنة. التقرينب )، اليرامر (. قنال النذهبي: 7485اِِنج

ةُ  ارر زر امر غر إِن  ، ور ة  ْيلر
لِ ُتُه )لِْلُمْسنرِد( قر اير ، ِرور ِ،ج صر ، القر ُة، األرْخبراِريج فال مر اُ ، العر اُر، اإِلمر ِمنْن األُْسور ي ناِ ، ور

ائِْيلِ  ِعْلِمنِه يِف اإِلرْسر

ائِِف أرْهِل الكِتراِب. س  أعفال  النبفالء حر  (.4/544) صر

: مَضن هنو  صحيح، وهذا إسناد حسن باْلتابعو من أجل َزْمَعَو، وبقيو رجاله ثقاَ. (2) نانر ْيسر ناُوِس ْبنِن ثر ْبنُد اهللِ ْبنُن طر عر

 [.739وأبوآل برقم ]

ْي   هبذا اإلسناد باملوقوف منه فقط، مما يدل  اْبِن ُجرر الري ْوِريِّ ور ُة من اْبِن ُعيرْينرةر ور ْمعر ةر حفظ هذا وقد توبع زر ْمعر عىل أن زر

 [.739اخلرب. انظر ]

(، لعله عىل حد علمه، أو أنه تاب منن بعنض القنول بالقندر يف أول  ْأير اليرْو ر لِكر الر  ى ذر رر ْهب  ير قول ابن طاوس: )ور

نِهدر لنه بنذ ِر، شر ندر برتر رجوعه عن القنول بالقر  ثر
ْهبر ْبنر ُمنربِّه  ا، ف ن ور . األمر، ثم تاب منه ثله الحقا لك أَحند والِعْجنيِلج

 (.4/548وشهادهتام تزيد يف ثبو  اخلرب. انظر: س  أعفال  النبفالء )
ِد بنِ  (3) َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  اِسِم عر ُبو القر نُِّف، أر بُِ ، امْلُصر ُث، امْلُِفيُد، الكر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر يرنى بنِن الش  ْ ِد بِن حير اَّر بِن حُمرم   إِْسحر

اِِنج  ْصبرهر
ْبِديج األر آل العر نْدر ِعراا عر مر انر زر ثر احِمُُه، ور ْعُضُهْم هِبرا، اهلُل ُيسر ُه بر عر د   بر

ا   نُه، فِْينِه ، قال الذهبي: أرطلق عبرارر فر الر ْن خر ىلر مر

ِديءر اخلرنرر  ننْظُِم رر ير ، ور نِمنير الس  نث  ور نْرِوي الغر ؛ ير ْيل  ُب لر
اطِ الِيِفِه حر ور ُهور يِف تر راِسُن، ور ُه حمر لر ، ور اِرجي ة  رِّ الرّيِمننِي. خر نعر الندج ِز مر

وَّهوا فينه التجسنيم، وهنو بنرئ مننه وقال يف العرب: وفيه تسنجن  مفر ، أوقع بعض العلامء يف الكفال ، يف معتقدآل، وت

ن منن شنأنه لكنان أوىل بنه. تنويف سننة ) ِّ ( سن  أعنفال  الننبفالء 2/328هنن(. العنرب )470فيام علمت، ولكنن لنو ق

(18/349.) 

ْهِريج 4)  الزج
ْبد  ْبِد اهللِ ْبِن عر ِد ْبِن عر َْحرِن ْبِن حُمرم  ْبِد الر  ْعُقوُب ْبُن عر ، ثقة. التقريب ) ( ير اِِنج رر نْدر ، اإِلْسكر ِِنج اِريج امْلردر  (.7824القر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 141 
 

ْبِد اهلل ِ ُة بِنُْت عر انرْت ُأُمُه ُلبرابر ثر ب اس   ور ْبِن عر
نْوِ   - (3) ب اس  يِف ُثلِّ ير ي اْبنر عر دِّ ْت: ُثنُْت أرُزوُر جر الر قر

ِة:  ير َْ ِذآِل ا ىلر هر لرام  أرترى عر ِف، فر ُأ يِف امْلُْصحر ْقرر ِمْعُتُه ير آُل، فرسر ُ ِر ْبلر أرْن ُثف  بر  قر
ة  ی  ی  ی  چ َُجُعر

نا أرْعنِرُف   [48-47]القمر:  چی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب   ا بِنْتِني، مر : ير الر قر
(4) 

يرُكونرن   لر ْعُد ور اُنوا بر ا ثر ِة مر ِذآِل اَير ابر هر  .(5) أرْصحر
ْهننننند   [751] اِهيُم ْبنننننُن فر آُل إِْبنننننرر نننننرر ثر نننننا ذر نننننرر مر ثر ذر ور

ْبنننننُد اهللِ ْبننننننُ  (6) : ثننننننا عر نننننالر  قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِر ْبِن أريِب طرالِب اهْلراِشِميج 1) = ْعفر ْبِد اهلل ِ ْبِن جر يِلِّ ْبُن عر ِد ْبِن عر اِهيُم ْبُن حُمرم  ، صدوَّ. تاريخ اإلسفال  ) ( إِْبرر ِريج ( 3/609اجْلرْعفر

 [.1175(. وهناك آخر يلتبس به، سيأيت ]244التقريب )

 لتاِل.( ثذا، وإنام هي جدته ألبيه. انظر اهلامش ا2)

لِِب 3) ْبِد امْلُط  ب اِس ْبِن عر ْبِد اهلل ِ ْبِن اْلعر ُة بِنُْت عر ِشي ُة، َل أجد هلا ترَجة مستقلة يف ثتب الرجال، وهلنا ذثنر  ( ُلبرابر اِشم  الُقرر ْبِن هر

 ساب، وقد تزوجت أثرير من مرة،،،يف ثتب األن

ُه. ْ  لر در لر ور ، فر ِر ْبِن أريِب طرالِب  ْعفر ْبِد اهللِ ْبِن جر يِلج ْبُن عر  فتزوجها: عر

، فولد  له يعقوب؛ ثم فارقها ِِنج ِ ج الت ْيِميج امْلردر ةر ْبِن ُعبرْيِد اهلل ِ اْلُقرر ْلحر اَُّ ْبُن طر  .ثم خلف عليها: إِْسحر

 د بن ُعبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب. قاله مصعب الزب ي.ثم تزوجها حمم

نةُ  نا اخلرلِيفر هر جر و  زر " التي تر ةر ِفيسر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِِب، وولد  له "نر ِن ْبِن عر ْيُد ْبُن احلرسر لِينُد ْبنُن زاد ابن سعد: وتزوجها: زر  اْلور

يرْت ِعنْدر  ُتُوفِّ ، فر انر ْرور ْبِد امْلرلِِك ْبِن مر  آُل.عر

( طبعنة اخلنانجي، ترَجنة عبند اهلل 6/320( دار صادر، ترَجة زيد بن احلسن. و )5/318انظر: الطبقا  الكربى )

 (. ووقع يف األخ ين تصحيف.29بن عباس. نسب قريش ملصعب الزب ي )ص

يرُكونُ 4) لر اُنوا، ور ا ثر ِة مر ير َْ ِذآِل ا اُب هر ْن أرْصحر ْفُت مر رر ْد عر : "قر ْعُد".( عند اخُلْلِديِّ  ن  بر

ُة ليست أ  إبراهيم، إنام هي أ  أبيه، وأبوها هو عبد اهلل بن عباس، فكيف تقول: )ُثنْنُت أرُزوُر إسناده مضطرب( 5) ُلبرابر . فر

ي (ت. َجدي ب اس   اْبنر عر

ْ   اخُلْلِديج يف "الفوائد والزهد والرقنائق  ِد بِن ُنصر ُر بُن حُمرم  ْعفر  جر
د  ُبو حُمرم  ( منن طرينق سنعيد 48واملراثني" )وأخرجه أر

 بن منصور، به.

اْبن امْلُنْذر. الدر املنريور ) اْبن سعد ور نُْصور ور  (.7/683وعزاآل السيوطي إىل سعيد بن مر

يج 6) ِ ِْ انر اْلبر اهر يِم ْبِن مر
كِ ْهِد ْبِن حر اِهيُم ْبُن فر ، قال ابن عدي: سائر أحاديريه مناث ، وهو مظلنم  ( إِْبرر اِجيج اَّر الس  ُبو إِْسحر أر

: ضعفه الربدعي، ذهبت ثتبه وثرينر خطنؤآل  ْيم  األمر، ثابن صاعد إذا حدث عنه ينسبه إىل جدآل لضعفه. وقال أبو ُنعر

هنن(. 282ا رأيت أثذب منه. تنويف سننة )لرداءة حفظه. وقال أبو الشيخ: ثان مشا نا يضعفونه، وقال الربدعي: م

= 
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اءر  جر رر
ْفص   ،(1) ُر أرُبو حر ثنا ُعمر

ِ ج  ،(2) ةر الُقرر لرمر الُِد ْبُن سر ثنا خر
ْمنِرو ْبنِن  ،(3) ِعيُد ْبُن عر ِِن سر ر أرْخربر

ةر امْلرْخُزوِميج  ْعدر جر
اِريِّ عر  ،(4) ةر األرْنصر ارر ْن اْبِن ُزرر

بِيِه  ،(5) ْن أر ُسنوُل اهللِ  (6)عر نفالر رر : تر نالر ْومناا  قر ير

ننناِ : / ] نننِذآِل اَير ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  چ (7)/ب[ 83هر

ُسنوُل اهللِ    [49-47]القمر:  چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  نالر رر قر ُأْنِزَلنْ  َهنِذِه : »فر

ُبوَن بِالَقَدرِ  تِي ُيَكذي ِ  َيُكوُنوَن ِ  َِخِر ُأمَّ َُ ِ  ُأَنا  .(8)« اآلَيا
اِئنِيِّ  ْهل  امْلردر ْهل  أريِب سر ب اِح ْبِن سر اآُل لِلص  ور رر ور

نر  ،(9) ْيامر ْفِص ْبِن ُسلر ْن حر عر
الِنِد ْبنِن  ،(10) ْن خر عر

ةر  لرمر ةر  -سر ارر ى اْبنر ُزرر م  سر . –ور ةر ارر ْمِرو ْبِن ُزرر ْن عر : عر الر قر  فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/223( الريقا  البن قطلوبغا )1/333( لسان امليزان )3/158طبقا  املحدثني بأصبهان ) =

رر 1) اءر بِن ُعمر جر ْبُد اهللِ بُن رر ن( عر ُبنو ُعمر ،، أر اِِنج اُل: اْبُن امْلُريرن ى الُغدر ُيقر ، صندوَّ هينم قلنيفالا. ، ور نيج ِ ِْ و البر ْمنر  ُبنو عر ناُل: أر ُيقر ، ور رر

 (.3312التقريب )

اِِن 2) وزر اهلرْمدر ُ ْ ْيُموِن ْبِن فر الِِد ْبِن مر ةر خر ائِدر ُر ْبُن أريِب زر ِر. التقرينب ، أرُبو حر ( ُعمر ندر اِدِعيج الكنويف، صندوَّ رمني بالقر ْفص  الور

(4897.) 

ِ ج 3) ْبِد اهللِ الُقرر ِة بِن عر اِ  بِن امْلُِغْ ر اِص بِن ِهشر ةر بِن العر لرمر الُِد بُن سر ناُء، صندوَّ ( خر ْأفر ، الفر ةر الُكنويِفج نلرمر ُبنو سر ، أر ، امْلرْخُزْوِميج

 (.1641رمي باإلرجاء وبالنصب. التقريب )

ةر امْلرْخُزوِميج 4) ةر ْبِن ُهبرْ ر ْعدر ْمِرو ْبِن جر ِعيُد ْبُن عر نأْسر بِنِه. ا ( سر نُدوَّ  الر بر : صر اش  َْحرِن ْبنُن ِخنرر ْبنُد النر  نالر عر قر ، ور
ِعنني  ، وثقه ابنن مر ْلُكويِفج

 (.323( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )21/250( تاريخ دمشق )3886العلل ومعرفة الرجال ألَحد )

(. وانظنر: 5/223رو"، ثنام يف اإلصنابة )( َل أجدآل، ووصفه األلباِن باجلهالة، ويف بعض طرَّ احلديث: أن اسمه "عم5)

 (.1539( حتت رقم )4/53السلسلة الصحيحة )

"، ورجح األلباِن يف املصندر السنابق عند  نسنبته للنصنار. وانظنر: املعجنم 6) نُْسوب  ْ ُ مر ُجل  غر ُة رر ارر ( قال الطرباِن: "ُزرر

 (.5316الكب  )

ف إىل ذلك آخنر الصنفحة، فقولنه تعناىل: }إن  امْلُْجنِرِمنير  هني آخنر هناك خلل يف ترتيب األلواح، وقد أشار املصنِّ (7)

فالل  ، وتتمة اَية ورد يف ]82ماورد يف ]  /ب[.83/أ[، فكتب حتتها: }يِف ضر

 (، وانظر خترجيه فيها، وختري  املصنِّف.1539( صححه األلباِن بشواهدآل يف السلسلة الصحيحة )8)

 (.2/305ديث، وضعفه آخرون. ميزان االعتدال )( البِي، قال البخاري: منكر احل9)

يج اْلُكنويِفج 10) ارِضِ ِديج اْلغر نر األرسر ْيامر ْفُص ْبُن ُسلر ، منرتوك احلنديث منع إمامتنه يف ( حر اِصنم  ناِحُب عر اُز، صر نرر البرنز  ُبنو ُعمر ، أر

 (.1405التقريب ) القراءة.
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 .(1)قي بن قانع يف املعجم، وابن أيب عاصم ورواآل الطرباِن يف "املعجم"، وعبد البا
اِِنج  [752] ْرمر

ِعيلر اْلكِ ْرُب ْبُن إِْسامر الر حر قر
ْكر   (2) ُد ْبُن أريِب بر نرا حُمرم  ثر د  : حر

ناُن ْبنُن  ،(3) س  ننا حر

اِهيمر  إِْبرر
وَّ   ،(4) رْسُ ِعيُد ْبُن مر نا سر

ةر  ،(5) ْن ُيوُسفر ْبِن أريِب ُبْردر عر
ْن أريِب ُبرْ  ،(6) ةر عر در

الر اْبُن  - (7) قر ور

بِيِه  ْن أر : عر اِصم  ُسوِل اهللِ  -أريِب عر ِمْعتِيِه ِمْن رر  سر
 
ء ْ ثِينِي بَِّشر دِّ تراآُل حر ا ُأم  ُقْلُت: ير ةر فر اِئشر ْيُت عر تر : أر الر قر

 ُِسوُل اهلل الر رر ْت: قر الر قر ُ ََيِْري بَِقَدر  : »، فر َْ ُن « الطَّ ْأُل احْلرسر انر ُيْعِجُبُه اْلفر ثر ور
(8). 

رواآل يعقوب بنن سنفيان يف السنادس منن ثتناب "مشنيخته": عنن حممند بنن أيب يعقنوب 

اِِنِّ  ْرمر
اِن بن إبراهيم  ،(9)الكِ س  عن حر

(10). 
 .(11)ورواآل الدارقطني يف التاسع من األفراد، واإلسامعييل يف الرياِن من معجمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وَل أجندآل عنند ابننن أيب 46/12( تناريخ دمشننق )2/212( معجنم الصننحابة البنن قنانع )5316( املعجنم الكبن  )1)

 عاصم.

اِِنج 2) ِعيْلر الكِْرمر ْرُب بُن إِْسامر  حر
د  ُة، أرُبو حُمرم  اُ ، العرفال مر لِنيفاْلا، وقنال ، ا( اإِلمر ُجنفالا جر نانر رر نالر اخلرنفال ُل: ثر ، قر نْبرنل  ِقيُْه، تِْلِميُْذ أرَْحردر بِن حر لفر

لِْمنُت بِنِه برأْسناا. وقنال املعلِّمني: منن ثقنا  أصنحاب أَحند َل ا عر ْرب  ِمْن أرْنفرِس ُثتُِب احلرنرابِلرِة، مر ائُِل حر ينتكلم فينه  الذهبي: مرسر

 (.72، ترَجة1/438( التنكيل للمعلمي )13/244أعفال  النبفالء )هن(. س  280أحد. تويف سنة )

ِميج 3) د  د    امْلُقر  بِن ُمقر
ِ
طراء يِلِّ بِن عر  بِن عر

ْكر  ُد بُن أريِب بر ْبِد اهللِ الري  ( حُمرم  ُبو عر ، ثقة. التقريب )، أر يج ِ ِْ ْوالرُهْم، البر ِفيج مر  (.5761قر

اِِنج 4) ْرمر ْبِد اهللِ الكر اِهيمر بِن عر اُن بُن إِْبرر س  نزي، صدوَّ  طئ، خ   د. التقريب )( حر ا   العر  (.1194، أرُبو ِهشر

ِعْيدُ 5)  الري ْوِريج  ( سر
وَّ  رْسُ ، والد سفيان الريوري، ثقة، ع. التقريب ) بُن مر  (.2393الُكويِفج

ِريج 6) ى األرْشنعر ةر ْبِن أريِب ُموسر ، وثقنه العجنيل والنذهبي، وذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا ، وقنال  ( ُيوُسُف ْبُن أريِب ُبْردر الُكنويِفج

حر لنه ابنن خزيمنة. وقنال ابنن حجنر: مقبنول.  ْطُعنُن فِينِه"، وصنح  ا ير ندا ِجْد أرحر ْ نر َلر ى، ور اِ  آِل أريِب ُموسر احلاثم: "ِمْن ثِقر

( التننذييل عننىل ثتننب اجلننرح 7857( التقريننب )6427( الكاشننف )32/413( هتننذيب الكننامل )563املسننتدرك )

 (.962والتعديل )

، قيل اسمه: عامر، أو احلارث، الكويف، ثقة. مَض ]7) ِريج ى األرْشعر ةر بُن أريِب ُمْوسر ُبو ُبْردر  [.712( أر

. وقنال شنعيب (860الصنحيحة )يف  ( من طريق حسان بن إبراهيم، بنه. وحسننه األلبناِن24982وأخرجه أَحد ) (8)

" فحسن(.يقه للمسنديف حتق األرنؤو  ر  در ِْري بِقر ْ ُ جير  : )حديث صحيح لغ آل دون قوله: "الط 

، ثقة، خ. التقريب )( حممد بن أيب يعقوب إسحاَّ بن منصور9)  (.5724، أبو عبد اهلل الكِْرماِنج

 ( من طريق يعقوب بن سفيان، به.674، ح2/1089أخرجه اخلطيب يف املتفق واملفرتَّ ) (10)

 (.1/457( معجم أسامي شيوخ أيب بكر اإلسامعييل )6338( أطراف الغرائب واألفراد )11)
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يف  (2): عنن أَحند بنن داود احلْضننمي  (1)يد ابنن ينونس يف "تناريخ مِن" ورواآل أبنو سنع

برانر  ترَجته، عن أيب عيل زثريا بن حييى بن أر
عن أيب عبد الرَحن الُكنْنُدِريِّ عبند امللنك بنن  ،(3)

اِن بن إبراهيم. ،(4)سليامن  س   عن حر
اِهيُم ْبننننننُ  [753] ننننناِج احلرنننننافُِظ، أبننننننا إِْبنننننرر ُبنننننو احلرج  نننننا أر نر ر ِعيلر  أرْخربر إِْسنننننامر

(5)، 

الرِِنج  ننننْيدر  الص 
ننننر  ْعفر ُبننننو جر أنبأنننننا أر

ِعْيلر  ،(6) ُْمننننْوُد ْبننننُن إِْسننننامر أبنننننا حمر
ْكننننر   ،(7) ُبننننو بر  أنننننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء يف جتريد األسامء والكننى ) (1) ( عنن ابنن ينونس املِني يف تار نه، بنه، لكننه قنال: 2/59أوردآل أبو القاسم ابن الفر 

 "عبد امللك بن أيب سليامن".

 (، وَل أجد فيه جرحا وال تعديفالا.2/59يونس ثام يف جتريد األسامء والكنى ) ( ذثرآل ابن2)

بران، أبو حييى البرْلخي3) ُة: ثنان يننزل نسنلهم يف أرض مِن، وهبنا تنويف يف ذي القعندة ( زثريا بن حييى بن أر ْسنلرمر ، قال مر

ن. سنة ستني ومائتني، فال   وله إحدى وثامنون سنة، وثان حافظاا، أخربنا عنه عر

وقال ابن يونس: ثان حسن احلديث، يكنى أبا عيل، تويف يو  الريفالثاء لعرش خلون من شنعبان سننة سنتني ومنائتني، 

 (.4/325يروي عن سعد بن عيسى بن تليد وغ آل. الريقا  البن قطلوبغا )

نُْسنوب إىِلر بينع اثِي املِني الُكنْنُدِريج ثذا، وهو أبو عبند النرَحن اأْلرْنطرن (4) . بضنم الكناف والندال، وسنكون الننون. مر

براُن )الِعْلُك(. وَل أجد فيه جرحا وال تعديفالا. ِر، وهو اللج  الُكنْدر

( وتاج 3/1220( وتبص  املنتبه )7/340املشتبه )( وتوضيح 3/114وضبط اسمه اللباب يف هتذيب األنساب )

ة: ثندر[: ثام يف املتن )عبد امللك بن سليامن(.14/72العروس )  ( ]ماد 

( 214، بنرقم121( واألنسناب املتفقنة البنن القيرسناِن )ص350، ترَجنة274أما يف غنية امللتمس للخطينب )ص

، 8/316( وإثنننامل هتنننذيب الكنننامل )2/59( وجتريننند األسنننامء والكننننى )11/157واألنسننناب للسنننمعاِن )

ن". أيب( فضبط اسمه بن: "عبد امْللك بن 3345ترَجة ْيامر  ُسلر

انر يربِيع ال أرظنُه ثر : الُكنُْدِريج من أهل أنطاثية، ور قرالر (.قال ابن القيرساِن: )ذثرآل أرُبو سعيد بن ُيوُنس يِف تراِريخ مِ ور  لجبرانر

ِعيل (5) اِهيم ْبن إِْسامر ِجّي، ثقة، مَض ] إِْبرر رر اَّ ابن الد  ُبو إِْسحر اِهيم، أر  [.733ْبن إِْبرر

ْتِح ُح  (6) ِ بِن أريِب الفر ِْ ُد بُن أرَْحردر بِن نر ر  حُمرم  ْعفر ْقِت، أرُبو جر ُر، ُمْسنُِد الور م  ُدوَُّ، امْلُعر ْيُخ، الص  الوينهالش  نِد بنِن خر  بنِن حُمرم 
نْيِ  سر

نةر بِنْن مر
اطِ نِمعر ِمنْن: فر سر ، ور ةر فر ُف: بِِسنلر انر ُيْعرر ثر ، ور ةر نْدر  بِن مر

نْيِ ، ِسْبُط ُحسر الرِِنج ْيدر ، الص  اِِنج ْصبرهر
انِي نِة األر ْبنِد اهللِ اجُلْوْزدر ِت عر

) بِْ ر مر الكر ْثرير  )امْلُْعجر نأر يراُء امْلرْقِديِسج فر ْيُخ الضِّ نُْه: الش  ى عر ور ، رر نرةا ةر سر رْشر ى عر ُهور اْبُن إِْحدر لِِه، ور امر اِِنِّ بِكر ر ر لِلط ربر ، ُتنُويفِّ ،ر نالر بر رر ور

نرةر )  (.21/430هن(. س  أعفال  النبفالء )603سر

ُْموْ  (7) نُْصْور  حمر ُبو مر ُة، أر ْيُل، الريِّقر
ْيُخ اجلرلِ اِِنج الش  ْصنبرهر

ْبنِد اهللِ األر نِد بنِن عر ِد بِن حُمرم  ِعْيلر بِن حُمرم  ُر، ُد بُن إِْسامر ، األرْشنقر يِفج نْ ر ، الص 

احِلاا  ُجفالا صر انر رر : ثر ِفيج لر الر السِّ نِمعر احلرنِدْيث. تنويف سننة )قر هِتِم سر ادر ب ِفر آل، ور نْدر ال بِبرنِي مر ُه اتِّصر هنن(. سن  أعنفال  514، لر

 (.19/428النبفالء )
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ُج  األرْعرر
ب اُب  ،(1) ْكر  القر ُبو بر أنا أر

ْيُمون   ،(2) يِلج ْبُن مر ، ثنا عر اِصم  ْكِر ْبُن أريِب عر ُبو بر أنا أر
ْبنُد  ،(3) ثننا عر

اِِنج اهللِ  ْرقرسر ْبُدوُن اْلقر ُهور عر  ور
الِد  ْبُد اهللِ ْبُن بريدة  ،(4)ْبُن خر نْن  ،(5)ثنا عر ، عر نيِّ ِ ِْ نِن اْلبر نِن احْلرسر عر

ُسوُل اهلل  الر رر ْت: قر الر ةر قر اِئشر وُ  : »عر ِو اْلَقَدِريَّ ُِ َهِذِه اْلُمَّ ُهُم ََمُو ، َوُهُم اْْلُْجِرُمنوَن الَّنِذيَن َسنَمَّ

 .(6)«چی  ی  ی  ی  جئچ اهللُ َتَعاَ : 
ناُل  [754] س  اِهيمر العر نُد ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن إِْبنرر ُبنو أرَْحرندر حُمرم  الر أر قر

ُبنو  (7) نرا أر ثر ند  ِمنِه": حر يِف "ُمْعجر

نناد   ْهننِديِّ ْبننِن ِزير ننيِلِّ ْبننِن مر ننُد ْبننُن عر  حُمرم 
ننر  ْعفر نناُر  جر ط  الكِنْننِديج العر

ِعيلر ْبنننِ  ،(8) ننُد ْبننُن إِْسننامر  ثنننا حُمرم 

ةر  ُمرر سر
ِعنيج  ،(1)ثنا اْبنُن أريِب َحر ناد   ،(9) نابُِر ْبنُن احلُنرِّ الن خر نِي جر ثر ند  حر

ةر  ،(2) نيرابر نِن اْبنِن سر عر
نْن  ،(3) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انر األعرج األصنبهاِن (1) اذر ْبِد اهللِ ْبِن شر ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، قنال ابنن  أر نْ يفج ، روى عننه حممنود بنن إسنامعيل الص  اللجغنويج

 هن(.431حجر: ثري  احلديث عاِل اإلسناد. تويف سنة )

ب اِب، عنه. كر القر  وهو راوي ثتاب السنة البن أيب عاصم وغ ها من ثتبه، عن اْبِن ُفورر

ُبو بركْ  آل، فيقول: ]أر ي جد  ُج[.يروي عنه ابن عساثر يف تار ه ويسمِّ انر األرْعرر اذر ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحردر ْبِن شر ُد ْبُن عر  ر  حُمرم 

( 9/509( تنناريخ اإلسننفال  )70/284( )69/38( )55/143( )27/118( )434، 8/380تنناريخ دمشننق )

 (.3/1944( موارد ابن عساثر )9/31( ذثر وفاته. لسان امليزان )550 - 17/549س  أعفال  النبفالء )

ا ُ  (2)  ا اإِلمر
 
ناء طر كر بنِن عر نِد بنِن ُفنورر نِد بنِن حُمرم  ْبُد اهللِ بُن حُمرم  ْكر  عر ُبو بر ، أر انر بُِ ، امْلُْقِرُئ، ُمْسنُِد أرْصبرهر اِِنج الكر ْصنبرهر

ب ناُب،  ألر القر

اشر نرحْ  ْأساا. وقال ابن اجلنزري: قنال احلنافظ أبنو العنفالء: هنو منن أجلنة عر ا أرعلُم بِِه بر ، قال الذهبي: مر ا   ِة عر واا ِمْن مائر

(. سنن  أعننفال  النننبفالء 370قننراء أصننبهان، ومننن العلننامء بتفسنن  القننرآن، ثرينن  احلننديث، ثقننة نبيننل. مننا  سنننة )

 (.1893( غاية النهاية )16/257)

يِلج ْبُن مر 3) ط ارُ ( عر ِن العر ، أرُبو احلرسر قِّيج  الر 
 (.4805، ثقة، س َّ. التقريب )ْيُمون 

 : َل أعرفه.(331)يف ظفالل اجلنة  ( َل أجدآل. وقال األلباِن4)

(5" ِزيدر ْبُد اهلل ِ ْبُن ير  .( ثذا، ويف املطبوعة: "عر

مشقيج  ِزيدر بن آد  الدِّ ناِن: أحاديرينه منكنرة. مينزان وهو عبد اهلل بن ير . وقنال اجُلوْزجر ة  ْوُضنوعر اِديرُينُه مر نالر أرَْحرنُد: أرحر ، قر

 (.2/526االعتدال )

 .يف ظفالل اجلنة املصنِّف. وضعفه األلباِن( ومن طريقه أخرجه 331احلديث أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) (6)

نُم"، (7) اِ ، منهنا: "امْلُْعجر نن فر ناِحُب امْلُصر نِة احلرنِدْيِث، صر م 
ئِ ُد أر ، احلرافُِظ، أرحر اِِنج ْصبرهر

اِِض، األر نِة  القر نِع مائر ْربر نْن أر ى فِينِه عر ور رر ور

، تويف سنة ) ْيخ   داد املفقود.(. ومعجمه يف ع16/6هن(. س  أعفال  النبفالء )282شر

 (.78( )4الكويف، قال الدارقطني: ثقة. وقال مرة: ال بأس. سؤاال  َحزة السهمي ) (8)

ُمرة األرَْحريِسج 9) ِعيل ْبن سر اج، ثقة. التقريب )( حممد ْبن إِْسامر ر الُكويفج الرس    (.5732، أرُبو جْعفر
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ُسنوُل اهللِ  نالر رر : قر نالر ب ناس  قر ِن اْبِن عر ، عر ةر نََم ِ  اِإْسنََلِم ِصننْ : »ِعْكِرمر تِني َلنْيَ  ََمُ َفاِن ِمنْن ُأمَّ

وُ  إىِلر  چجئ      ی  ی  ی  یچ  ، ُأْنِزَلْ  فِيِهْم ََيٌو ِمنْن كَِتناِب اهللِ:َنِصيٌب، اْْلُْرِجَئُو َوالَقَدِريَّ

ِة  آِخِر اَير
(4). 

: أننا  [755] ناالر اْبُن امْلُِحنبِّ قر  ور
ِ
اء اِن: اْبُن أريِب اهلرْيجر در م  ا امْلُحر نر ر أرْخربر

َْحرِن ْبنُن أريِب  (5) ْبنُد النر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْيل التميمي1) = املقرئ الكويف، سكت عنه ابن أيب حاتم وقال: روى عنه حممند ْبنن  ( أبو حممد عبد الرَحن بن أيب َحاد ُشكر

. وقال ابن معني: ال أعرفه. ِعيل األرَْحريِسج  إِْسامر

بنو حممند ابنن أيب َحناد الكنويف، صنالح مشنهور، روى القنراءة وذثرآل ابن اجلزري وقال: )عبد الرَحن بنن سنكني، أ

ا عن َحزة، وهو أحد الذين خلفوآل يف القيا  بالقراءة، وعن أيب بكر بن عياش...(.  عرضا

( تناريخ اإلسنفال  5/244( اجلنرح والتعنديل )194، رقنم75 – 1/74ترَجته: تاريخ ابن معني برواية ابن حمنرز )

( 443( معجم شيوخ الطنربي ألثنر  زينادة )ص1572، ترَجة1/369ا  القراء )( غاية النهاية يف طبق5/107)

 ( عن األَحيس.22/33( ووقعت له رواية يف تفس  الطربي )2159املعجم الصغ  يف رواة ابن جرير )

 (.1/377( ميزان االعتدال )2/501( سكت عنه ابن أيب حاتم، وقال األزدي: يتكلمون فيه. اجلرح والتعديل )2)

، نحوي قارئ، له اختيارا  يف القراءا  والنحنو،  (3) ةر يرابر ُء ْبُن سر فالر بفتح السني، وقيل بكرسها، َل أميزآل. وحيتمل أنه العر

 يف النحو. وَل ينل حظًّا يف ثتب الرتاجم.
ِ
اء ر   وهو أحد شيوخ الفر

ةر  يرابر ُء ْبُن سر فالر ُه: العر انر شيخ  لنا ُيقال لر ثر اُء: "ور ر  هُ  وهو -قال الفر ابر أرْصنحر اءر ور ناذاا اهْلرنر  نِذي عل نم ُمعر يقنول: ال أنصنب  -ال 

ا للمر". ابا ور  بالفاء جر

نْه ابنه الوليد بن العفالء. ى عر ور ة بن مِف وغ آل، رر ْلحر ْروي عن طر ، ير ةر يرابر  وقال الدارقطني: العفالء بن سر

( 3/1376ف واملختلننف للنندارقطني )( املؤتلنن17/36( تفسنن  الطننربي )2/79ترَجتننه: معنناِن القننرآن للفننراء )

 (.2/767( تبص  املنتبه )5/271( توضيح املشتبه )5/15اإلثامل البن ماثوال )

، 1/287وانظر عن اختياراته يف القراءا : املحتسب يف تبيني وجوآل شواذ القراءا  واإليضاح عنهنا البنن جنني )

 (.8/501ملصون يف علو  الكتاب املكنون )( الدر ا6/225( البحر املحيط يف التفس  )2/63( )333، 331

 .إسناده ضعيف( 4)

( وصححه الطربي، وضعفه 658 - 2/653وللحديث طرَّ ذثرها الطربي يف هتذيب اَثار "مسند ابن عباس" )

 (.2977(. وانظر خترجيه يف املطالب العالية )2149سنن الرتمذي ) يف األلباِن

نن أيب ( هبذا اإلسناد من ابن أيب الفهم إىل 5) ناِجي عر نا الس  ِري  ثر نِديث زر ْيِه لنن )ُجنْزء منن حر زثريا: ذثر ابن حجر أحند سنامعر

اِِن(. املعجم املفهرس )  (.1233الّربيع الزْهرر
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ننيِلل / ] ُبننو عر ، أبنننا أر در يرننى ْبننُن أرْسننعر ْ ْهننِم، أنننا حير ْرِحيج 84الفر /أ[ البرنناقر
ننُن ْبنننُ أبنننا  ،(1) ننيِلل  احْلرسر عر

ِريج  اجْلرْوهر
ِد اْبِن ُلْؤُلنؤ   ،(2) يِلج ْبُن حُمرم  أنا عر

ناِجيج  ،(3) يرنى الس  ْ نا ْبنُن حير ِري  ثر أننا زر
بِينِع  ،(4) ُبنو الر  ثننا أر

اِِنج  ْهرر الز 
نر  ،(5) ْيامر اِسُم ْبُن ُسلر ثنا اْلقر

مِ  (6) : سر الر نا  (7)ْعُت أريِب قر ناُلوا: ير انر قر ْفندر نرْجنرر ُث: أرن  ور حُيرندِّ

ر   ندر نْيسر بِقر ُل لر مر العر ، ور
ر  در ْزَُّ بِقر الرِّ ُد، اخلرْلُق ور لر اهلُلحُمرم  ْنزر نأر ی  ی  ی  ی  جئ    چ :  . فر

 .(8) [49-47]القمر:  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البرناقرْرحِ 1)
ند  ْلر اِهيمر بنِن َمر اَّر بنن إِْبنرر نِد بنِن إِْسنحر ُن بن حُمرم  يِلل احلرسر ُبو عر يُل، امْلُْسنُِد، أر

ْيُخ اجلرلِ ُجنل ي( الش  اِدّي، رر ، ُثنم  البرْغندر

، وقال الذهبي يف تار ه: له مشيخة سنمعناها. تنويف سننة ) ريِ ر ِمعر الكر ة، سر اير ور ْيت الرِّ ، ِمْن بر ْسُتور  هنن(. تناريخ 516مر

 (.19/384أعفال  النبفالء )( س  11/250اإلسفال  )

نِد بنِن ا2) نيِلِّ بنِن حُمرم  نُن بنُن عر  احلرسر
ند  ُبنو حُمرم  ناَِّ، أر ُدوَُّ، ُمْسننُِد اَفر ُث، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اِزيج ( الش  نِن الشن ر ُثنم   حلرسر

نُه االبرْغدر  قر ث  ة. ور رنالِسر ِعند  أرمنىلر جر ريِْ ، ور ى الكر ور ة، رر اير ور انر ِمْن ُبُحْور الرِّ ن ِعي، ثر ، امْلُقر ِريج ، اجلرْوهر خلرطِينُب، تنويف سننة اِديج

 (.18/68هن(. س  أعفال  النبفالء )454)

ن3) نيِلج بنُن حُمرم  نِن عر ُث، امْلُْسنُِد، أرُبو احلرسر دِّ اُ ، امْلُحر اِديج ( اإِلمر نةر بنِن ُلْؤُلنؤ  البرْغندر فر رر نْ ِ بنِن عر نالر  ِد بنِن أرَْحرندر بنِن ُنصر اَُّ، قر ر  النور

الر ُعبريْ  قر تراِب. ور
ُه رديُء الكِ ن  ْ  أر ُدوَّ  غر : صر اِِنج قر ْ نانر الربر ثر نِه، ور انر أرثريرر ثُتبِنِه بخطِّ : ثر تِيِقيج الر العر قر . ور ة  : ثِقر ِريج ُد اهللِ األرْزهر

ْدَِّ. ما  سنة ) ىلر الصِّ إِن امر حُيمُل أرمُرآُل عر ، ور ُم احلرِديثر ْفهر  (.16/327هن(. س  أعفال  النبفالء )377الر ير

ُث البر  (4) اُ ، الري ْبُت، احلرافُِظ، حُمردِّ نِديِّ اإِلمر ْحنر بنِن عر َْحرِن بنِن بر ْبِد الر  يرى بِن عر ْ ا بُن حير ِري  ثر يرى زر ْ ا، أرُبو حير ُمْفتيهر ا ور ْيُخهر شر ِة ور ر ِْ

يج  ِ ِْ ، البر بِّيج افِِعيج الض  تراب )علنل احلرنِدْيث(. ، الش 
ثِ ء( ور تراب )اْختفاِلرف الُعلرامر

ُه ثِ ِة احلرِدْيِث. لر م 
ئِ انر ِمْن أر ، ثر اِجيج ، الس 

نامر  ْ تبُلْغنرنا أرْخبرناُرآُل ثر َلر ِحْفظِنِه، ور نرآل ور نىلر تبحج ن ف  جليل  يِف علل احلرِدْيث يدلج عر اِجي مصر لِلس  يِف النن ْفِس. قال الذهبي: ور

 (.2029( التقريب )14/197هن(. س  أعفال  النبفالء )307ن حجر متييزاا قال: ثقة فقيه. تويف سنة )ذثرآل اب

يج 5)
تركِ ، العر اُودر األرْزِديج ُن بُن در ْيامر ، ثقة، َل( ُسلر يج ِ ِْ اِِنج البر ْهرر بِيِع الز  ُبو الر   (.2556يتكلم فيه أحد بحجة. التقريب ) ، أر

ِديرُينن6) ِصننحج حر الر ير ، ور ةر يننُل ْبننُن ُمننر 
نْننُه اخْلرلِ ى عر ور نر رر ْيامر اِسننُم ْبننُن ُسننلر ، قننال: )اْلقر ننْييِلج ُه( أي يف قتننال ( لعلننه الننذي ذثننرآل الُعقر

آِل، عن عامر  دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر ( لسنان 1537، ترَجنة3/480لكبن  ). انظنر: الضنعفاء االقاسطني، رواآل القاسم، عر

 (.6/371امليزان )

 ( َل أجدآل. وهو من طبقة التابعني.7)

: هو ابُن بوش. ورجال اإلسناد إليه: سبقوا ]إسناده ضعيف ومرسل( 8) در يرى ْبُن أرْسعر ْ  [.738. حير

نناِجيج يف "جننزء مننن حديريننه عننن أيب الربيننع الزهننراِن" )مفقننود(، و مننن طريقننه أخرجننه احلننديث أخرجننه زثريننا الس 

 املصنِّف.

نر ْبنُن 433 - 8/432وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضنعفاء ) ( منن طرينق اهلنذيل بنن بنفالل املندائني، عنن ُعمر

= 
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نرُ  [756] ْعفر : أبننا جر ناِِنج نِديل اجُلْرجر ُبو أرَْحردر اْبُن عر الر أر اِصنم   قر ثننا اْبنُن  ،(1)ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن عر

ى  ف  ُمصر
فال    ،(2) ثنا األرْصبرُ، ْبُن سر

انر  ،(3) ْعندر نْ ُ ْبنُن مر نِي ُعفر ثر د  حر
نِمْعُت  (4) ُد بِناهللِ لرسر : أرْشنهر نالر قر

اِمر   ْيمر ْبنر عر ُسلر
ُقوُل: أرْشهر  (5) ةر ير امر ا ُأمر بر ِمْعُت أر ُد بِاهللِ لرسر ُقوُل: أرْشهر ُسنولر اهللِ ير نِمْعُت رر ُد بِناهللِ لرسر

  :ُقوُل وِ »ير   .(6)« چی  ی  ی  ی  جئ    چ  إِنَّ َهِذِه اآلَيَو َنَزَلْ  ِ  الَقَدِريَّ
 " ِ فالر ْلسر ُهور يِف "ُمسر

ِن احلرافِِظ  (7) ام   الس 
ْعد  أريِب سر

(8). 
ند  قر  [757] ُه اْبنُنُه حُمرم  لر أر سر  ور

ِعيد  يرى ْبنر سر ْ ِمْعُت حير : سر يِلج اْبُن امْلرِدينِيِّ الر عر
نه،  (9) بر نا أر : ير نالر قر فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آِل، بنحوآل. وهذيل ضعيف. = دِّ ن جر بِيِه، عر ْن أر ر، عر بد اهلل ِ ْبِن ُعمر ْن عر ، عر

اِقد   ور

 [ عن سيار أيب احلكم، بنحوآل.768وسيأيت برقم ]

ازُ ( جر 1) د البرز  ُبو حُمرم  ر بن أرَْحردر ْبِن عاصم، أر (. 307الدمشقي، املعروف بابن النرواس، وثقنه الندارقطني، تنويف سننة ) ْعفر

 (.315( إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )8/108تاريخ بغداد )

ِ ج  ( (2)  الُقرر
ُلول  ى بِن هُبْ ف  ُد بُن ُمصر ، صدوَّ له أوها ، وثان يدلس. التقريب )حُمرم  ْبِد اهللِ احِلْمِ،ج ُبو عر  (.6304، أر

 ( َل أجدآل.3)

ِميج 4) انر احلرْْضر ْعدر ْ ُ ْبُن مر ُن، ضنعيف. التقرينب ( ُعفر ذِّ ن امْلُنؤر ْمِ،ج انر احْلِ ْعندر ُبنو مر ناُل: أر ُيقر ، ور
ائِنذ  ُبنو عر ، أر اُل: اليرْحُصنبِيج ُيقر ، ور

(4626.) 

ِعيج اخلربرائِِريج  (5) فالر اِمر  الكر ْيُم ْبُن عر ، ثقة. التقريب )ُسلر يرى احِلْمِ،ج ْ  (.2527، أرُبو حير

. وانظر: ]إسناده ضعيف( 6) نر البراِهيِلج ْجفالر يج ْبُن عر : هو ُصدر ةر امر ُبو ُأمر  [.749. أر

 ( ومنه اقتبس املصنِّف.7/98احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء )

هناب بنن جعفنر املينداِن، عنن احلسنن بنن منن ، عنن ابنن ( عنن عبند الو264 - 36/263وأخرجه ابنن عسناثر )

 الرواس، به مسلسفال بن "أشهد باهلل". وانظر ختري  املصنِّف.

 (.601( ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس )7)

ن، 17 - 16وأخرجه الشيخ املسنِد حممد ياسني الفاداِن يف العجالة يف األحاديث املسلسلة )ص ( ب سننادآل إىل السنام 

 بد الوهاب بن جعفر امليداِن، به مسلسفال ثذلك.عن ع

اِزّي 8)  الر 
نْيِ يِلِّ بِن احُلسر ِعْيُل بُن عر  إِْسامر

ْعد  ُة البراِرُع امْلُْتِقُن، أرُبو سر فال مر اُ  احلرافُِظ، العر انر ِمننر ( اإِلمر ن، ثر ام  برناِر ، الس 
ناِظ الكِ احُلف 

ب إىِلر االعتنزر  نْذهر نانر ير ثر ة، ور ريِنْ ر ن فر ثتباا ثر صر ْيخ، ور ِة آالرف شر عر ْربر ِمعر ِمْن نرْحو أر النِي، سر ال، عفنا اهلل عننه. امْلُْكريِِرْينر اجلور

فناألمُر هلل. تنويف  قال الذهبي يف تار ه: وقع لنا من تأليفه )املسلسفال (، ومع براعتنه يف احلنديث، منا نفعنه اهلل بنه،

 (.18/55( س  أعفال  النبفالء )9/668هن(. تاريخ اإلسفال  )445سنة )

ط انُ 9) وخ القر رج  فر
ِعيد  يرى ْبُن سر ْ ُد ْبُن حير ، ثقة. التقريب )( حُمرم  يج ِ ِْ الِح  البر  (.6384، أرُبو صر
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ر   در ايِص بِقر امْلرعر
ُر  (1) ندر ُقنوُل: القر  ير

نِعيد  يرنى ْبنُن سر ْ نِمْعُت حير سر : ور نالر . قر
ر  ندر نايِص بِقر ْم امْلرعر عر : نر الر ت قر

الكِتر  الِعْلُم ور اِحد  ور نرا ور  .(2) اُب ِعنْدر
ْهنم   [758] ُن ْبُن اهلرْيريرِم ْبنِن جر ى ُعرْيامر ور رر : " ور ةر ْيمر اَّر ْبِن ُخزر ُد ْبُن إِْسحر ْكر  حُمرم  ُبو بر الر أر قر

(3)، 

اِب ْبُن ُجرا ه  ْبُد اْلور نرا عر ثر د  نةِ  ،(4)ِهد  حر ِري  در ُة يِف القر ِذآِل اَير ْت هر لر زر : نر الر ب اس  قر ِن اْبِن عر بِيِه، عر ْن أر : عر

ى  . [48]القمر:  چمئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  چ  نراآُل أرُبو ُموسر ثر د  حر
ُن  ،(5) ثنا ُعنرْيامر

ُن  "  ذِّ ْبُن اهلرْيريرِم امْلُؤر
(6). 

ناةر ْبنِن امْلُنْنِذِر  [759] نْن أرْرطر ِقي ُة، عر اَُّ، أبنا بر نِي إِْسحر ثر د  اِريج يِف "الت اِريِخ": حر الر الُبخر قر
(7)، 

ْن برِْش   نِ  ،(8)عر ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر
ْن ُجراِهد  :  الن بِيِّ  عر الر  . «الَكِذُب بَِقَدر  »قر

ر   ِديث  ُمنْكر : ُهور حر الر قر ْيِه. ور لر ُع عر : الر ُيترابر الر قر ، ور رِة برِْش  ْرَجر آُل يِف تر رر ثر ذر
(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر".1) د  : َل يعجمها املصنِّف. والذي يف احللية: "ُتقر ر  در  ( بِقر

 . حييى بن سعيد: هو القطان.صحيح( 2)

ْيم  يف حلية األولياء ) ، ثننا 8/381أخرجه أبو ُنعر نْيبرةر نر ْبنِن أريِب شر نُد ْبنُن ُعنرْيامر ِن، ثنا حُمرم  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن احْلرسر نرا حُمرم  ثر د  ( حر

يِلج بْ  اِف، ستأيت ترَجته برقم ]عر و  يِلِّ اْبُن الص  ُبو عر : هو أر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِد اهلل ِ، به. إسنادآل صحيح. حُمرم   [.772ُن عر

اِن بِن امْلُنِْذِر األرشر ِّ 3) س  ى بِن حر ْهِم بِن ِعْيسر ُن بُن اهلرْيريرِم بِن جر ُن، ث ( ُعرْيامر ذِّ نيج امْلُنؤر ِ ِْ و البر ْمنر  ُبنو عر ، أر ْبنِديج يج العر ِ ِر ة، قنالعر

 (.4525تغ  فصار يتلقن. التقريب )

يج  (4) رْب  امْلركِّ اِب ْبُن ُجراِهِد ْبِن جر ه  ْبُد اْلور بِينه. وقنال ابنن عر نُه َل يسنمع منن أر ُقوُلنون: إن  ناُنوا ير ينع: ثر
نالر وثِ ، قال البخناري: قر

به الريوري، َّ. التاريخ الكب  )  (.4263( التقريب )6/98حجر: مرتوك، وقد ثذ 

نرِزيج 5) ْيس  العر ُد بُن امْلُريرن ى بِن ُعبرْيِد بِن قر ِمِن، ثقة ثبت. مَض ]( حُمرم  ى احلرافُِظ، امْلرْعُروُف بِالز  ُبو ُمْوسر  [.736، أر

ا( 6)  [.739. وانظر ]إسناده ضعيف ِجدًّ

هْلراِِنج 7)
ابِت  األر ِد ْبِن ثر اُة ْبُن امْلُنِْذِر ْبِن األرْسور ، ثقة. التقريب ) ( أرْرطر ْمِ،ج اِميج احْلِ ِديل الش  ، أرُبو عر ُكوِِنج  (.298الس 

، غ  منسوب، يروي عن جاهد، ذثر املصنُِّف قولر البخاري فيه، وقال الذهبي: فيه  ء. وذثنرآل ابنن حبنان8) يف  ( برِْش 

 الريقا  وقال: شيخ، يروي املقاطيع، ثأنه من أهل الشا . وذثرآل ابن عدي.

( ميننزان االعتنندال 2/177( الكامنل يف الضننعفاء )6/93( الريقنا  البننن حبننان )2/86ترَجتنه: التنناريخ الكبنن  )

 (.3/40( الريقا  البن قطلوبغا )2/318( لسان امليزان )1/327)

ِقي  2/86التاريخ الكب  ) (9) لِيِد، صدوَّ ثري  التدليس عن الضعفاء. مَض ](. بر  [.706ُة: هو اْبُن الور
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ِل  [760] امر ْينرُب اْبنرُة الكر ْتنِي زر ر أرْخربر
ْن  ،(1) يِلل البرْكِريِّ  (2)عر أريِب عر

ن  ،(3) ِ  ،(4)أبنا اْبُن األرْخْضر

نِْديِّ  ْرقر مر ِعيُل اْبُن الس  أبنا إِْسامر
وِر  ،(5) اِح  ،(6)أبنا أرَْحرُد اْبُن الن قج ى ْبنُن اجلرنر  أبنا ِعيسر

ُبنو  ،(7) أبننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِحِد ْبِن أرَْحردر امْلرْقدِ  (1) ْبِد اْلور ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ِل أرَْحرُد ْبُن عر امر ْينرُب بِنُْت اْلكر ْبِد اهلل ِ زر ة  ِسي ةُ ُأ ج عر ر ن ِّ ة  خر اِضنعر ناحِلرة  ُمترور ة  صر نْيخر ، شر

ننر يرنْت سر نا، ُتُوفِّ رر ِذْثُرهر اْشنترهر نا ور طرنالر ُعُمُرهر ْ ، ور در نر  فر ْج، تر و  ترزر ْ تر ِة، َلر ُة امْلُُروءر ريِ ر ة  ثر در دِّ م الشنيوخ هنن(. معجن740ةر )ُمترور

 (.174(، معجم الشيوخ للسبكي )1/248للذهبي )

اِسنم 2) بِّّي، َجنع أيب اْلقر ْمرو الض  اُود بن عر ِديث در ( هبذا اإلسناد من البكري إىل داود: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )حر

اء(. املعجم املفهرس ) نِيرة أرجزر امر ِوّي، يِف ثر  (.2/733 تاريخ دمشق )(. وانظر: موارد ابن عساثر يف1165اْلبرغر

ْيِن، أرُبو عر 3) ْدُر الدِّ ايِِخ، صر راُل امْلرشر اُل، امْلُْسنُِد، َجر ح  ُث، امْلُِفْيُد، الر  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ِد ْبِن أريِب الُفُتنْوِح ( الش  ُن بُن حُمرم  يِلل احلرسر

ْمُرْوكر القُ  ِد بِن عر ِد بِن حُمرم  ِد بِن حُمرم  ِ ج حُمرم  ِعنْير رر ِملر )األرْربر ، عر ْويِفج ، الصج ْشِقيج مر ، ُثم  الدِّ اُبْوِريج ، الن ْيسر ، البرْكِريج ، الت ْيِميج

عُ  (، ور ةر ِدي  ُعنِدمر البرلر ناِريِخ دمشنق(، ور نىلر )تر ينل  عر ُشعر يِف ذر ، ور ن فر صر ، ور رعر َجر ، ور الن اِزلر اِِل ور تربر العر ثر ْأِن، ور ا الش  ِت نِير هِبرذر

ِسن املِناا، لر امناا، عر نانر إِمر نالر اْبنُن احلراِجنِب: ثر الر ُهنور بِنامْلُْتِقِن. قر ا ُهنور بِالبرناِرِع يِف احِلْفنِظ، ور مر لِنْيحر ناملسودُة، ور ِصنْيحاا، مر اا، فر

ِِلر  ور ، ور اءر نرر نلر األُمر اخر ، در ُجُنْون  اعبرة  ور آُل ُمدر اِوي، ِعنْدر عر ريِْ ر الد  ريِْ ر البهِت، ثر ُه ثر ن  كِل، إاِل  أر ُْمنْوداا،  الش  ُكنْن حمر ْ ير َلر ، ور احِلْسنبرةر

اِِلج  زر ننالر الننرِبْ . وقر
ننان  اءُة لِسر ننذر آُل بر ِعنْنندر نناَِلر، ور ظر د مر نند  ريِننْ ر الت خلننيِط. تننويف سنننة )جر ننانر ثر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 656: ثر

(23/328.) 

ِزْيِز بُن أريِب 4) ْبُد العر  عر
د  ُبو حُمرم  اَِّ، أر ُر، ُمِفْيُد الِعرر م  ُث، احلرافُِظ، امْلُعر دِّ اَِلُ، امْلُحر اُ ، العر ُْمنْود  ( اإِلمر ِك بنِن حمر ُْمْوِد بِن امْلُبرنارر ِْ  حمر  نر

ِفْيفناا، وثقن جُلنرابرِذيج ا ناا، عر يِّ اا، در ، خر ِّ ْهاما ، فر ةا انر ثِقر ، ثر ِ اُز، اْبُن األرْخْضر ، الت اِجُر، البرز  اِديج ن ه ابنن نقطنة وابناألرْصِل، البرْغدر

 (.22/31هن(. س  أعفال  النبفالء )611النجار. تويف سنة )

رر بنِن أريِب 5) ِعيُْل بُن أرَْحردر بِن ُعمر اِسِم إِْسامر ُث املُِْفيُْد، املُْْسنُِد، أرُبو القر دِّ اُ ، املُْحر يُْخ، اإِلمر ْرقرنْديج ( الش  نمر ِث الس  ْشنِقيج امْلرْولِنِد،  األرْشنعر مر ، الدِّ

ننعر زيننادةا عننىل ثفال ة. قننال الننذهبي يف تار نه: "أمننىل يف جننامع املنصننور اجْلُمر ريِنن ر ننالِِس الكر نناِحُب امْلرجر طرِن، صر ادِيج الننور ثامئننة البرْغندر

قرالر  . ور لرِفيج اثِرر والسِّ سر نبرِب جلس". وثقه اْبُن عر نابِر بِسر نالُط األرثر نانِِه، ُ ر اِملرِة، ُ راُف ِمْن لِسر يِّئر املْعر انر سر ثر انر درال الا، ور : ثر اْبُن نراْص 

 (.20/28( س  أعفال  النبفالء )11/650هن(. تاريخ اإلسفال  )536الُكتُِب. تويف سنة )

ُبو  (6) اَِّ، أر ُدوَُّ، ُمْسنُِد الِعرر يُل، الص 
ْيُخ اجلرلِ اِديج الش  نوِر البرْغندر ْبِد اهللِ بِن الن قج ِد بِن أرَْحردر بِن عر  أرَْحرُد بُن حُمرم 

نْيِ اُز، احُلسر ، البرنز 

ع امر ِحيحر الس  انر صر ثر الِيرة، ور اء عر د بِأرجزر ر  فر نة. تر : ثِقر ونر نْ ُ نالر اْبنُن خر قر نُدوقاا. ور نانر صر يُب:ثر
نالر اخلرطِ ة، قر اير ور ياا يِف الرِّ ، ُمتحرِّ

 (.18/372هن(. س  أعفال  النبفالء )470تويف سنة )

اُودر بِن اجلر  (7) ى بِن در يِلِّ بِن ِعْيسر ى بُن عر اِسِم ِعيسر ُبو القر اَِلُ، امْلُْسنُِد، أر يُل، العر
ْيُخ اجلرلِ اِديج الش  اِح البرْغدر نادِل ر  ِزيِر العر الُِد الور ، ور

نتْ  ُبنو الفر نالر أر قر تراِب. ور
ِحيحر الكِ ِع، صر امر ْبتر الس  انر ثر يُب: ثر

الر اخلرطِ ، قر رالِسر ةر جر ِن، أرْمىلر ِعد  اِرِس: أريِب احلرسر نور ِح بنُن أريِب الفر

انِنِه يِف عِ  مر ندر زر نى أرْوحر انر ِعيسر اَّر الن ِدْيُم: ثر الر ابُن إِْسحر قر ِة. ور فالرِسفر ِب الفر ْذهر  ِمْن مر
 
ء ْ ى بَِّشر انر ُيرمر الُعُلنوِ  ثر ْلنِم امْلرنْطِنِق ور

بِيج  هر الر الذ  اِرِسي ِة. قر ِة الفر غر ل ف  يِف اللج ُه ُمؤر ِة، لر ِديمر ناءر القر نُه ُرحنمر بِاحلرنِديِث إِْن شر ل  عر لر ْتُه، ور انر ا زر مر ِذآِل الُعلوُ  ور ْتُه هر انر ْد شر قر : لر

= 
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و  ْمر  اُوُد ْبُن عر ، ثنا در ِويج اِسِم البرغر القر
ي ةر  ،(1) ِعيُل اْبُن ُعلر ثنا إِْسامر

نْ  ،(2) نرنِويِّ  عر اُرونر الغر أريِب هر
(3)، 

نر األرْزِديج  ْيامر ثنا أرُبو ُسلر
اءر  ،(4) ْفنرر نْوىلر اْبنِن عر يرنى مر ْ ْن أريِب حير عر

ِعنير  (5) مر ب ناس  ور ْينُت اْبننر عر تر : أر نالر قر

ن ، مر ب اس  ا اْبنر عر ُقْلُت: ير ُه، فر ونر ُ ُِ نْ رر أرْو ير در ْذُثُرونر القر ِذينر ير ِن ِمنر ال  ُجفالر ِر رر ندر ُقنوُل يِف القر أرْو  -ا تر

ِر  ندر نِن القر ْسنأرُلونركر عر نْوكر ير تر  أر
ِ
ء ُؤالر ن  -إِن  هر ر رسر : فرحر نالر ت قر بر اخلرْمنرر ِ َّر أرْو ُشر ر ان  أرْو رسر نا زر نر إِْن زر

ْذُثُرونر ا ِذينر ير يرى ِمنر ال  ْ ا حير بر ا أر ل كر ير عر : لر الر قر نْكِبرُه، فر جر مر ت ى أرْخرر ُه حر ِميصر ُبونر بِنِهتقر ذِّ رر أرْو ُيكر در  لقر

بِ  َّر فر ر إِْن رسر ، ور ر  ندر بِقر نا فر نر نْدُتُكْم، إِْن زر راهر نكر جلر عر اِن مر نذر ن نكر ِمننُْهْم أرْو هر ُم أر ْو أرْعلر اهللِ لر إِْن ور ، ور ر  ندر قر

ر   در بِقر بر اخلرْمرر فر ِ  .(6)ُشر
نناِئيج يِف "ثِترنناِب الُكنرننى"  [761] َْحرِن الن سر ْبننِد الننر  ُبننو عر ننالر أر قر

اَُّ ْبننُن  (7) ننا إِْسننحر نر ر : أرْخربر

اِهيمر  إِْبرر
ْسنُعود   ،(8) ْلُت ْبُن مر ثنا الص 

ة  ،(9) نُ  ْبنُن ُهنرْيند  بندِل ُزهر ُبنو الزر ن ،(1)ثننا أر س  نْن حر اِن ْبنِن عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.16/549هن(. س  أعفال  النبفالء )391اهلُل. ما  سنة ) =

بِّيج 1) و الض  ْمر  ْ ِ بِن عر ْمِرو بِن ُزهر اُوُد بُن عر ، ثقة. التقريب )( در اِديج نر البرْغدر ْيامر ُبو ُسلر  (.1803، أر

نِديج  (2) م  األرسر اِهيمر بِن ِمْقسر ِعيُل بُن إِْبرر ُة، احلرافُِظ، الري ْبُت، إِْسامر فال مر اُ ، العر ناإِلمر ُبنو برِْش  ؛ ، أر ي نةر ، امْلرْشنُهوُر: بِناْبِن ُعلر نيج ِ ِْ  البر

ُه. قال ابن حجر: ثقة حافظ، تويف سنة ) ِهير ُأمج  (.416( التقريب )9/107هن( ع. س  أعفال  النبفالء )193ور

نرِويِّ 3) اُرونر الغر ، أرُبو هر
ِ
ء فالر اِهيُم ْبُن العر  (.8422، ثقة، خ. التقريب )( إِْبرر

، سكت عنه البخاري وابن أيب حناتم. ترَجتنه: التناريخ الكبن  )4) نر األرْزِديج ْيامر ُبو ُسلر ( الكننى واألسنامء ملسنلم 9/37( أر

 (.3424( فتح الباب يف الكنى واأللقاب )9/380( اجلرح والتعديل )1400)

يرى األر 5) ْ ع  أرُبو حير ُب ( ِمْصدر ْرقر ُج امْلُعر ، مقبول،   ْعرر اِريج اءر األرْنصر ْفرر اِذ ْبِن عر ْوىلر ُمعر  (.6683. التقريب )4، مر

 .إسناده ضعيف( 6)

نبِّيج يف حديريننه  و الض  ْمننر  اُوُد بننُن عر نِويِّ  –احلنديث أخرجننه در )مفقننود(، ومننن طريقننه أخرجننه  - َجننع أيب القاسننم البرغر

 املصنِّف.

( والفاللكننائي يف ُشح أصننول 163، 4/45( وابننن بطننة يف اإلبانننة الكننربى )937وأخرجننه عبنند اهلل يف السنننة )

، هبذا اإلسناد.1289( )1230( )1229االعتقاد ) نرِويج اُرونر اْلغر  ( من طريق أريِب هر

ل يف منه  تأليف النسائي فيه.4/213غيث )( يف عداد املفقود، وذثرآل السخاوي يف فتح امل7)  ( وفص 

نِْيِقيج 8) نُْصور  امْلِنْجر ى بِن مر اِهيمر بِن ُيْوُنسر بِن ُموسر اَُّ بُن إِْبرر ْعُقوبر  ( إِْسحر ُبو ير اَُّ، أر ر  ، ثقنة حنافظ. التقرينب  الور اِديج البرْغندر

(335.) 

ِريج 9)  اجلرْحدر
ْسُعود  ْبِن طرِريف  ْلُت ْبُن مر ، القاِض، ثقنة ربنام وهنم،  . التقرينب ( الص  يج ِ ِْ ، أرُبو بكر، ويقال: أبو حممد البر

= 
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اِمر   (2)شرب ْبُد اهللِ ْبُن عر الر عر : قر الر ُسولر اهللِ  (3)قر نِي أرن  رر لرغر :  : بر الر ُ ََيِْري»قر َْ  .(4)« بَِقَدر   الطَّ
نِي أريِب  [762] ثر د  ": حر ر ِْ اِريِخ ِم ِعيِد اْبُن ُيوُنسر يِف "تر الر أرُبو سر قر

نْ  ،(5) ي  عر دِّ جر
ثنا اْبنُن  ،(6)

ننِميج  ي نناُش ْبننُن ُعْقبرننةر احْلرْْضر نِي عر ثر نند  ، حر ْهننب  ور
انر  ،(7) ْردر ننى ْبننِن ور ننْن ُموسر عر

ننِعيد   ،(8) ننْن أريِب سر عر

ى. فر  نْغرر ُة الصج نْزلر ُهنور امْلرنْوُءودر ُقنوُل: أرن  اْلعر ُنودر تر ُسنولر اهللِ، إِن  هير نا رر : ير : ِقينلر الر نالر اخْلُْدِريِّ قر قر

ُسوُل اهللِ  ُسوُل اهللِ « َكَذَبْ  ََيُودُ : »رر الر رر قر  ،.(9)« ََلْ َيُكنْن إِِلَّ بَِقنَدر   َلْو َأْفَضْيَ  إَِلْيَهنا: »ور

  (10)/ب[ 82]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (2950.) 

ِويج ثذا، وهو أر  (1) در ةر اْلعر ْ ُ ْبُن ُهنرْيدر اِل ُزهر ي  ، ويقال يف ضبط اسنم أبينه: "ُهنرْيند". وانظنر تفصنيل ضنبطها يف حاشنية ُبو الذ 

 (.11/127طبعة تدمري لتاريخ اإلسفال  )

ناءر سكت عنه البخاري وابن أيب حاتم، وذثرآل ابن حبان يف الريقا  نْدَُّ إِْن شر ُه الصِّ رلج ، حمر يج ُمِقلٌّ ِ ِْ ، وقال الذهبي: بر

. اىلر عر  اهلُل تر

(  : 4/623( تناريخ اإلسنفال  )6/338( ثقا  ابن حبان )3/590( اجلرح والتعديل )3/429التاريخ الكب  )

 (.2121بشار. املقتنى يف رسد الكنى للذهبي )

 (. وَل أجدآل.5/10)شرت( أو )ش (. انظر: اإلثامل البن ماثوال )َل يعجم العني، وحيتمل أن تكون أيضا:  (2)

 ( َل أميزآل.3)

 [.750. وقد صح من حديث عائشة، انظر ]إسناده ضعيف( 4)

يِفج 5) در  آل. حندث عننه ابننه عبند النرَحن صناحب ، حندث عنن أبينه وغن( أَحد بن يونس بن عبد األعىل، أبو احلسن الص 

خ ابننن زبننر وفاتننه يف ) هننن(. تنناريخ مولنند العلننامء ووفينناهتم البننن زبننر 302التنناريخ، وقننال: ثننان مننن البكننائني. ور 

 (.2/137( الريقا  البن قطلوبغا )2/632)

يِفج 6) در ي انر الص  ْفِص بِن حر ةر بِن حر ر ْيرسر ْعىلر بِن مر
ْبِد األر ، ثقة. التقريب )( ُيوُنُس بُن عر يج ِ ِْ

ى امْلِ  (.7907، أرُبو ُموسر

ِميج 7) ي اُش ْبُن ُعْقبرةر ْبِن ُثلرْيب  احلرْْضر ، صدوَّ. التقريب )( عر يج ِ ِْ
ُبو ُعْقبرةر امْلِ  (.5270، أر

اِمِريج 8) ِ ج العر انر الُقرر ْردر ى بُن ور ، صدوَّ ربام أخطأ. التقريب ) ( ُموسر اصج يج القر ِ ِْ
رر امْلِ ُبو ُعمر ْوالرُهم، أر  (.7023مر

، ثقة، مَض ]ذا إسناد حسنحديث صحيح، وه (9) يج ِ ِْ
ْبُد اهللِ امْلِ : هو عر ْهب   [.737. أَحد بن يونس توبع. واْبُن ور

نرا ُيوُنُس )بن عبد األعىل(، به.1918( وُشح املشكل )4348أخرجه الطحاوي يف ُشح املعاِن ) ثر د   ( حر

ْن أريِب سر 128)-(1438وأخرجه مسلم ) ، عر ْعبرِد ْبِن ِسِ ينر ْن مر ، بنحوآل، دون ذثر اليهود.( عر  اخْلُْدِريِّ
 ِعيد 

 ذثرنا أن هناك خلل يف ترتيب األلواح نبه عليها املنصنِّف، فنعود اَن ملا ترثناآل من اللوحا ، وهي بالرقم املذثور. (10)
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ْيُ  ْبُن ُيوُنسر  [763] الر رُسر ِعيُد بْ  (1)قر اُح : ثنا سر د  اَِل  القر ةر  ،(2) ُن سر ى ْبنُن ُعبرْيندر ثنا ُموسر
(3)، 

أر:  رر ، ُثم  قر
ِ
ء ْبلر البرفالر ُر قر در انر القر : ثر الر ْعب  قر ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  ]القمر:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ عر

12] (4). 
ْبنِد احْلرِمينِد  [764] ِرينُر ْبنُن عر آُل جر نرر ثر نا ذر نْكِنيج مر لرمر نرر الط  ُبنو ُعمر رر أر ثر ذر

نْيِل ْبنِن  (5) نْن ُفضر : عر

انر  ْزور غر
نيِلل  ،(6) ْينِد ْبنِن عر زر ْعنب  ور ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  عر

نْوِل اهللِ:  (7) ناالر يِف قر مب  ىب  يب  جت  حت  خت              چ قر

ِر   [49-48]القمر:  چمت  ىت  يت         در ْعِي اا أِلرْهِل القر ْت تر لر زر : نر الر  .(8)قر
ةُ  [765] ْنزر ْعنىلر َحر ُبنو ير نرا أر ثر ند  : حر طِيِعيج  القر

الِك  انر ْبِن مر ْدر ِر ْبِن َحر ْعفر ْكر  أرَْحرُد ْبُن جر ُبو بر الر أر  قر

ج  اُودر األُُبيلِّ ْبُن در
بِّيج  (9) ْفص  الض  ُن ْبُن حر ِة، ثنا ُعرْيامر بِاأْلُُبل 

ةر  ،(1) مر ْلقر ُة ْبُن عر ْسلرمر ثنا مر
اُودر  ،(2) نْن در عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِديج 1) اِهيمر البرْغدر ْيُ  بُن ُيوُنسر بِن إِْبرر ابُِد، ثقة عابد. التقريب )( رُسر  (.2219، أرُبو احلراِرِث العر

اُح 2) د  اَِل  القر ِعيُد ْبُن سر ، صدوَّ هيم، ورمي باإلرجاء، وثان فقيها. التقريب )( سر يج نر امْلركِّ ُبو ُعرْيامر  (.2315، أر

ى ْبُن ُعبر 3) نِذيج ( ُموسر بر ْمِرو ْبِن احلرناِرِث الر  ِشيِط ْبِن عر ةر ْبِن نر ، ضنعيف وال ِسني امر يف عبند اهلل بنن ْيدر ِِنج ِزينِز امْلرندر ْبنِد اْلعر ُبنو عر ، أر

 (.6989دينار، وثان عابدا. التقريب )

، ثقة عاَل، مَض ]إسناده حسن باْلتابعو( 4) ِِضج  [.745. حممد بن ثعب: هو الُقرر

( مننن طريننق سننفيان الريننوري. 4/209( وابننن بطننة يف اإلبانننة الكننربى )22/578وأخرجننه الطننربي يف تفسنن آل )

، به4/212وأخرجه ابن بطة أيضا ) ةر ى ْبِن ُعبرْيدر ْن ُموسر  ، وفيه زيادة.( من طريق وثيع بن اجلراح، ثفالَها: عر

اِشنُم ْبنُن 1031وأخرجه اخلرائطي يف مكار  األخفالَّ ) نرا هر ثر ند  نِي أريِب، حر ثر ند  ، حر نْبرنل  نالُِح ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن حر نرا صر ثر د  ( حر

، به ْعب  ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  ى، عر وُب ْبُن ُموسر يج ِِن أر ر ، أرْخربر ُد ْبُن ُمْسلِم  نرا حُمرم  ثر د  اِسِم، حر . إسنادآل حسن منن أجنل حممند بنن اْلقر

اِح، صدوَّ هيم. التقرينب ) ض  نى: هنو أبنو موسنى 6298ُمْسلِم  بن أريِب اْلور نوُب ْبنُن ُموسر يج (، وبقينة رجالنه ثقنا . أر

 األموي املكي.

ْبِد احْلرِميِد ْبِن ُقْر    (5) ِريُر ْبُن عر بُ جر ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: ثان يف آخنر عمنرآل ، أر اِزيج ، ُثم  الر  بِّيج اْلُكويِفج ْبِد اهلل ِ الض  و عر

 (.916هن(. التقريب )188هيم من حفظه، تويف سنة )

بِّيج 6) ِرْير  الض  انر بِن جر ْزور ْيُل بُن غر ، ثقة. التقريب )، ( ُفضر ْضِل الُكويِفج ُبو الفر  (.5434أر

ِ ج 7) يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب  الُقرر  بِن عر
نْيِ يِلِّ بِن احُلسر ْيُد بُن عر ِِنج  ( زر  امْلردر

نْيِ ُبو احُلسر ، أر  (.2149، ثقة. التقريب )اهلراِشِميج

افِِريج خب صحيح( 8) ْبِد اهللِ بِن ُلبِّ امْلرعر ِد بِن عر رر أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو ُعمر : هو أر يج
نْكِ لرمر  [.743[، وانظر ]735، مَض ]. الط 

ْعنىلر  ( قال السهمي:9) ُقْطنِي  عن َحزة بن داود بن سليامن بنن احلكنم بنن احلجناج بنن يوسنف املنؤدِّب، أيب ير ارر سألُت الد 

= 
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اُودر ْبننِن أريِب ِهنْنند   ،  ،(3) در ر  نندر افِيرننُة بِقر العر ، ور ر  نندر اَُّ بِقر األرْرزر ، ور ر  نندر اُض بِقر : األرْمننرر ننالر ننِن قر ننِن احلرسر عر

ر  ور  در ُء بِقر  .(4) البرفالر
الِننننننب   [766] اِسننننننُم ْبننننننُن أريِب غر القر ةر ور ْننننننزر ُن ْبننننننُن َحر ْيامر ننننننا ُسننننننلر نر ر أرْخربر

(5) : نننننناالر  قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِةت فقال: ذاك ال  ء. سؤاال  َحزة السهمي ) =  (.428(، إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )278بِاألُُبل 

بِّ 1) ، قال ابن أيب حاتم: "روى عن مسلمة بنن علقمنة وفضنالة بنن يج ( أبو عمرو عريامن بن حفص بن عمر بن سليامن الض 

 (.6/148حصني، سمع منه أيب بالبِة يف الرحلة الريالرية". اجلرح والتعديل )

ّي  ِ ِْ بِّّي البر ر الض  ن بن ُعمر ْمرو ُعرْيامر ( إرشاد القايص والنداِن 526، التذييل عىل ثتب اجلرح )وهناك آخر: هو أرُبو عر

(650.) 

ةر امْلراِزِِنج 2) مر ْلقر ُة ْبُن عر مر ْسلر ، صدوَّ له أوها . التقريب )( مر يج ِ ِْ  اْلبر
د  ُبو حُمرم   (.6661، أر

يج  (3) ِ ْ افِر  الُقشر  ِدْينراِر بِن ُعذر
اُوُد بُن أريِب ِهنْد  ، ثقة متقن، ثان هيم بأخرة. التقريب )در يج ِ ِْ  البر

د  ُبو حُمرم   (.1817، أر

 .. احلسن: هو البِيخب صحيح، وهذا إسناد ضعيف( 4)

(، وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقناد 462( وعنه اَجري يف الرشيعة )295وأخرجه الفريايب يف القدر )

ِن، بنحوآل، ويف أوله زينادة1255) ِن احْلرسر ايِب، عر  األرْعرر
ْوف  ْن عر ، عر

ْيد  ْن َحر اِد ْبِن زر ، عر
ِعيد  نْن  ( من طريق ُقترْيبرةر ْبِن سر )مر

رِ  در رر بِاْلقر فر ِ ..(. إسنادآل صحيح. ثر ْسفالر رر بِاإْلِ فر ْد ثر قر  فر

( 1645( وعبند اهلل يف زياداتنه عنىل الزهند )1391( وعبد النرزاَّ يف تفسن آل )20085وأخرجه معمر يف جامعه )

، 4/180( وابن بطة يف اإلباننة )468( واَجري يف الرشيعة )295( والفريايب يف القدر )934وأخرجه يف السنة )

( والبيهقنني يف القضنناء والقنندر 1254( والفاللكننائي يف ُشح أصننول االعتقنناد )195 - 194، 193، 189، 183

 ( من طرَّ عن احلسن، بنحوآل، وبعضهم  تِآل باجلملة األوىل "الكفر بالقدر".516( )515( )514( )278)

نُه إِ  ن  ُمنوا أر عر نِن، إِْذ زر نىلر احْلرسر نِة عر ِري  در ى اْلقر ْعنور لرْت در طر نىلر وقال اَجري: بر ْكنِذُبونر عر ير نىلر الن ناِس، ور ُهنونر عر وِّ ناُمُهْم، ُيمر مر

ا ُمبِيناا. انا وا ُخرْسر رِسُ خر ا، ور ِعيدا الا بر فالر لجوا ضر ْد ضر قر ِن، لر  احْلرسر

ْجِم  (5) ِر ْبِن نر ف  الِب  امْلُظر يِن أريِب غر ْدِر الدِّ ْيِخ بر اِسُم ْبُن الش   اْلقر
د  ُبو حُمرم  يِن أر اُء الدِّ ر ينِ هبر   الدِّ

ِ
نرناء ناِج اأْلُمر ُْموِد ْبنِن تر  حمر

ِ
ْبِن أريِب الري نراء

ْبِد اهلل ِ ِن ْبِن ِهبرِة اهلل ِ ْبِن عر ِد ْبِن احْلرسر ْضِل أرَْحردر ْبِن حُمرم  بِينُب، قنال عننه ابنن أريِب اْلفر ، الط  ْشِقيج مر اثِرر الدِّ سر  ْبِن عر
نْيِ  ْبِن احْلُسر

الُِ  الن ن انر ُيعر ثر ، ور لر بِالطِّبِّ ِد اْشترغر انر قر ثر ُة(، ور ْحلر ُر الرج م  يُل امْلُْسنُِد امْلُعر
ْيُخنرا اجْلرلِ نُظ ثري : )شر فر ْ نانر حير ثر ، ور

ة  نْ ِ ُأْجنرر اسر بِغر

ا ِمنر ا ريِ ا ، وابننثر جر لنه النربزاِل مشنيخةا نر  خر ، ور ةا رْينرر ُف ثر ا ال ُيوصر ى مر ور . رر ُه نرْظم  لر اِر، ور اأْلرْشعر اِ  ور اير كر
احْلِ اِديِث ور  أْلرحر

ن ُحُلنور  570ثبن اا َجنع فينه شنيوخه، فبلغنوا أثرينر منن « معجاما »طغرلبك  ننر اْلبرِْشِ سر نانر حر هبي: )ثر ا. قنال النذ  شنيخا

اهلل ُ ِة، ور ر ننارضر نننرةر )امْلُحر تِننِه(، تننويف سر نِْحلر ْيننِه مر يِخننُذ يِف ِدينِننِه ور لر ننا، عر انر إِي  نناحِمُُه ور هننن(. انظننر: البدايننة والنهايننة 723 ُيسر

 (.8/110(. شذرا  الذهب )2/117( معجم الشيوخ الكب  للذهبي )18/232)



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 155 
 

ا  نر ْنبرأر أر
اِهيمر  (1) ُْموُد ْبُن إِْبرر ب اِس  ،(2) حمر ُن ْبُن العر أنا احلرسر

نُد ْبنُن أرَْحرندر أنا  ،(3) أرُبو اخلرْ ِ حُمرم 
أننا  ،(4)

ِجيج  ُن ْبُن أرَْحردر اْلرُبْ ُعرْيامر
نرر اجْلُنوْرِجِ يج  ،(5) نُد ْبنُن ُعمر أبنا حُمرم 

نْيِض، ثننا  ،(6) اَُّ ْبنُن اْلفر ننا إِْسنحر

اِسُم  ِم  -القر :  ،(7) -ُهور اْبُن احلركر نالر ب ناس  قر ِن اْبنِن عر بِيِه، عر ْن أر ، عر ِن اْبِن طراُوس  ، عر ِن الري ْوِريِّ عر

رِ  در ْيُس ِمنر القر الكر ْجُز ور  .(8) العر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْيِض: ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )ُجنْزء إِ 1) نْيِض(. املعجنم املفهنرس ( هبذا اإلسناد من حممنود إىل ابنن الفر اَّ بنن اْلفر ْسنحر

(1435.) 

(2)  
ِ
اء فر ُبو الور ، أر انر ُر، ُمْسنُِد أرْصبرهر م  ْيُخ األرِصيُل، امْلُعر اِهيمر  الش  اِهيمر بِن ُسنْفيرانر بنِن إِْبنرر ُْموُد بُن إِْبرر ْيِن حمر راُل الدِّ نْيِخ  َجر اْبنِن الش 

نمِ  . سر اِِنج ْصنبرهر
، األر ْبِديج ةر العر نْدر ْبِد اهللِ بِن مر َِّ أريِب عر افِِظ امْلررْشِ اِب اْبِن حر ه  ْبِد الور و عر ْمر  نِة ِمنْن أريِب عر عر احلرنِديثر يِف اخلراِمسر

نيْ  نتر الس  ْ ا حتر اما ِهيداا إِْعندر ا ر شر مر ننرةر )ُعُمِرآِل، ور ( سن  أعنفال  الننبفالء 3/214هنن(. العنرب يف خنرب منن غنرب )632ِف سر

(22/382.) 

ب اِس ب3) ُن بُن العر ْبِد اهللِ احلرسر ُبو عر ، أر انر ْيُخ أرْصبرهر ُة، امْلُْسنُِد، شر اُ ، امْلُْفتِي، الُقْدور ْيُخ، اإِلمر نيِلِّ بنِن ( الش  نِن بنِن عر سر يِلِّ بنِن حر ِن عر

ِن بِن حُمر  ْسُتِميج احلرسر يِلِّ بِن ُرْسُتمر الرج ِن بِن عر ِد بِن احلرسر ، ام  نافِِعيج ِقْينُه، الش  ، الفر اِِنج ْصبرهر
، ُمْفتِني ، األر اِضنل  نا   فر اِهنُد، إِمر لز 

لرِف، تويف سنة ) ِة الس  ِريقر ىلر طر ُهور عر افِِعي ِة، ور  (.20/432هن(. س  أعفال  النبفالء )561الش 

اِس  (4) رر بِن القر ِد بِن ُعمر ُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ُبو اخلرْ ِ حُمرم  ، أر بِْ ُ ُة الكر ُر، الريِّقر م  ْيُخ امْلُعر اَّر بنِن الش  نيِلِّ بنِن إِْسنحر ْبِد اهللِ بنِن عر ِم بِن عر

ى عر  ور ْن رر ، ُشِهرر بِالبراْغبراِن، آِخُر مر ْويِفج ُن، الصج ذِّ نِْدُس، امْلُؤر ُر، امْلُهر دِّ ، امْلُقر اِِنج ْصبرهر
ارر األر ِشني ُة، سندر ُة الُقرر ِرْيمر ِة: ثر ازر نُْه بِاإِلجر

الر  ُة. قر اِرير ِجْيبرُة البراقدر عر نرةر ) ور ا ر سر ِع. مر امر ِحْيُح الس  ، صر ة  : ُهور ثِقر ةر  (.20/378هن(. س  أعفال  النبفالء )559اْبُن ُنْقطر

ُر: يقال هذا ملن يعلم الفنرائض واملقندرا  واحلسناب. اللبناب ) دِّ (. والبراْغبرنارُن: هنذآل النسنبة إىل حفنظ 3/246امْلُقر

 (.2/44الباغ، وهو البستان. األنساب )

ار  ُعريْ  (5) اَّر ْبِن ُبنْدر ُن ْبُن أرَْحردر ْبِن إِْسحر ، امر انر ى أرْصنبرهر ِهنير ِمنْن ُقنرر "، ور نِة "ُبنْرجر ْرير ، نِْسنبرةا إىِلر قر ِجيج اِِنج الرُبْ ْصبرهر
ِج األر رر ُبو الفر ، أر

. األن اِِنج ْمعر ُه الس  قر ث  ْيم  )2/140ساب )ور ( تاريخ 528( التقييد البن نقطة )1/424( وانظر: تاريخ أصبهان أليب ُنعر

 (.9/108اإلسفال  )

اِِنج اجلُنوِرِجِ يج 6) ْصبرهر
ْفص  األر رر بِن حر ُد بُن ُعمر ر  حُمرم  ْعفر ُدوَُّ، أرُبو جر ُث، الص  دِّ ْيُخ، امْلُحر ، قنال السنمعاِن: ثنان أحند ( الش 

"، وهني حملنة معروفننة ثبن ة بأصنبهان. تنويف سنننة  الريقنا  املعندلني، صناحب أصنول، وهننذآل النسنبة إىل "ُجنوْرِج ر

 (.375، 15/271( س  أعفال  النبفالء )394 - 3/393هن(. األنساب )330)

ِم بْ 7) اِسُم ْبُن احلركر ِِنج ( القر  الُعرر
ريِ   ، صدوَّ فيه لني، التقريب )ِن ثر ُبو أرَْحردر الُكويِفج  (.5455، أر

: مَض ]صحيح، وهذا إسناد حسن( 8) ةر ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ْيِض: وثقه بعضهم، مَض ]741. ُسلر اَُّ ْبُن اْلفر  [.736[. وإِْسحر

ْيِض يف جزئه )مفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر: ]احل اَُّ ْبُن اْلفر  [739ديث أخرجه إِْسحر
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ط اِر  [767] اُوُد ْبُن العر نرا در ر أرْخربر
ْهِفنيج  ،(1) ذر  (3)أننا  ،(2) أنا أرَْحرُد ْبُن ِهبرِة اهللِ الكر زر ْ اْبنُن طرنربر

أننا  ،(4)

اِح  اْبُن الط ر 
ِج امْلرْخبرِزيج  ،(5) رر أنا أرُبو الفر

برابرةر  ،(6) أبنا ُعبريُْد اهللِ اْبُن حر
وزر  أبنا أرُبو برْكِر ْبنُ  ،(7) نْ ُ نر

ثننا  ،(8)

ِن  كر ْيُد ْبُن الس  ْيِف، ثنا زر اَُّ ْبُن الض  إِْسحر
ْبُد اهللِ ،(9) ْمِرو ْبِن ُمْسلِم  ثنا عر :  ،(1) ْبُن عر نالر بِيِه قر ْن أر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْشنِقيج 1) مر اِر الدِّ ط  نر اْبِن اْلعر ْيامر اُودر ْبِن ُسلر اِهيمر ْبِن در اُوُد ْبُن إِْبرر ،  ( در ، رجنل  جيند  نر ْيامر ُبنو ُسنلر يِن أر رناُل الندِّ نْيُخ َجر ، الش  نافِِعيج الش 

ناِع. منا  سنننة ضر ني ِمننر الر  ُهنور اْبنُن ُأمِّ ن، ور ر ِْ فِيِقنني إىِلر ِم نانر رر نِه، قنال السنبكي. وقنال النذهبي: ثر طِّ ا بِخر ريِن ا نخر ثر  نرسر

 (.1677( الدرر الكامنة )49( معجم شيوخ السبكي )1/236هن(. معجم شيوخ الذهبي )752)

لرمّي 2) ْبد الوهاب، السج ْبد الواحد ْبن عر ، تويف( أرَْحرد ْبن هبة اهلل  ْبن أرَْحرد ْبن عر ْهِفيج ب اس الكر هن(. تاريخ 671 سنة )، أبو اْلعر

 (.15/224اإلسفال  )

وزر اأْلرنْ 3) نْ ُ نِديث اْبنن نر : ذثر ابن حجر سامعه لن )اجْلُنْزء الري ناِِن منن حر وزر ذر إىل ابن نرْ ُ زر ْ (. ( هبذا اإلسناد من ابن طرربر طِنيِّ امر

 (.2/897(. وانظر: موارد ابن عساثر يف تاريخ دمشق )1610املعجم املفهرس )

يْ  (4) ان  الش  س  يرى بِن حر ْ ِر بِن أرَْحردر بِن حير م  ِد بِن ُمعر ُر بُن حُمرم  ْفص  ُعمر ُة، أرُبو حر ْحلر ، الرِّ بِْ ُ اِديج ُخ، امْلُْسنُِد الكر يج  البرْغدر زِّ قر ارر ، ، الند 

ذ زر ْ الط ربر . ور ذر زر ْ ُف بِاْبِن طرربر ُيْعرر ُب، ور دِّ ة   -امْلُؤر مر  ُمْعجر
ال  ة  -بِذر ِع، ثِقر امر ِحْيُح الس  ، صر : ُهور ُمْكريِر  ةر الر اْبُن ُنْقطر ُر. قر ك  : ُهور السج

نرةر ) ر سر  (.21/507هن(. س  أعفال  النبفالء )607يِف احلرِدْيِث. ُتُويفِّ

ألخذآل األجرة عىل التحديث، وُنِسبر إليه اإلخفالل بالصلوا ، لكن قنال ابنن خلكنان: ]ثنان فينه أقول: تكل وا فيه 

 (.499. وفيا  األعيان )صفالح وخ [، وقد أجاب الذهبي عن بعض ثفالمهم فيه، 

دِ  (5) يِلِّ بِن حُمرم  يرى بُن عر ْ  حير
د  ُبو حُمرم  الُِح، امْلُْسنُِد، أر اَِلُ، الص  ْيُخ، العر اِديج  الش  اِح البرْغدر يِلِّ بِن الط ر  : بِن عر اِِنج نْمعر نالر الس  ، امْلُِديُر، قر

ا ناِة أريِب القر ناِِض الُقضر انر ُمِديرر قر ثر احِلاا، ور انر صر ثر ، ور ريِ ر نُْه الكر ترْبُت عر ننرةر )ثر ر سر . ُتنُويفِّ ْينربِنيِّ هنن(. سن  أعنفال  536ِسنِم الز 

 (.20/77النبفالء )

ر6) ْعفر ن ْبن الفضل ْبن جر نمعاِّن:( أرَْحرد ْبن ُعرْيامر ، قنال أبنو سنْعد الس  اِدي، املعنروف بنابن امْلرْخبرنِزيج ج اْلبرْغندر نرر نرْب  ، أبو الفر ثر

ثني أننه ثنان يتشني ع. وقنال  وضعف، وثان ُمِقفالًّ من احلنديث، وسنامعه صنحيح. قنال: ورأينت بخنّط بعنض املحندِّ

ا، ووّثقه ابن خ ون. تويف سنة ) نْه، وثان صدوقا  (.10/203هن(. تاريخ اإلسفال  )464اخلطيب: ثتبُت عر

ُبننو ال (7) ننُة، أر نناَِلُ، الريِّقر ننْيُخ، امْلُْسنننُِد، العر ننةر الش  برابر نر بننِن حر ْيامر اَّر بننِن ُسننلر ننِد بننِن إِْسننحر اِسننِم ُعبرْيننُد اهللِ بننُن حُمرم   -بِننالت ْخِفيِف  - قر

ةا  انر ثِقر الر اخلرطِيُب: ثر اُز، قر ، البرز  ، امْلرتجوثِيج اِديج  (.16/548هن(. س  أعفال  النبفالء )389. تويف سنة )البرْغدر

يج  (8)
طِ ، األرْنامر اِديج وزر البرْغدر اِهيمر بِن نرْ ُ ُد بُن إِْبرر  حُمرم 

ْكر  ُبو بر ُدوَُّ، أر ْيُخ، امْلُْسنُِد، الص  اس. وأخنرج ، الش  نو  نُه ُيوُسنُف القر قر ث  ور

(. ما  سنة ) ا   ُهْم ثِقر ( سن  أعنفال  الننبفالء 2709هن(. سننن الندارقطني )318له الدارقطني يف سننه ثم قال: )ُثلج

 (.364( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )15/8)

نِ ن( زيد ب9) كر  (.2/104ْيِف، قال األزدي: منكر احلديث. ميزان االعتدال )، حدث عنه إسحاَّ بن الض  ن الس 
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نالر  قر ِر، فر ندر ِن القر اِص عر ْمِرو ْبِن العر ْبدر اهللِ ْبنر عر أرْلُت عر : سر الر قر ِر، فر در ِن القر أرْلُت طراُوسر عر : سر الر قر

ُسنولر اهللِ  نِمْعُت رر و: سر ْمنر  ْبُد اهللِ ْبنُن عر :  عر ِ نىلر امْلِنْنربر ُقنوُل عر ء  بَِقنَدر  َحتَّني الَعْجنِز ُكنل  َءْ »ير

 /أ[83/ ] .(2)«َوالَكْي ِ 
ب اس   [768] ْبِد اهللِ ْبِن عر يِلِّ ْبِن عر ْن عر عر

ت نى  ،(3) ر  حر ندر  بِقر
 
ء ْ : ُثنلج  ر الر ُه قر ن  ب اس  أر ِن اْبِن عر عر

دِّ  ىلر خر كر عر در ْضِعكر ير  . كر ور
ِر"  در ايِبج يف ثتاب "القر رواآل جعفر الِفْرير

(4). 
نابِر   [769] نْن جر ، عر نْن ُسنْفيرانر اِح، عر ثِينُع ْبنُن اجلرنر  : أننا ور ْيُ  ْبنُن ُينوُنسر الر رُسر نْن  ،(5)قر عر

ب اس   ِن اْبِن عر ، عر
ْولِِه: ُجراِهد  رر   [109]هود:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ يِف قر ا ُقدِّ : مر الر قر

ل  ْ   أرْو ُشر ُْم ِمْن خر  .(6) هلر
نننِد ْبنننِن  [770] َْحرننندر ْبنننِن حُمرم  نننُد ْبنننُن أر نننا حُمرم  نر ر يرنننى املكتنننب أرْخربر ْ حير

نننيِلج ْبننننُ  ،(7)  أبننننا عر

ُد  ،(8)أرَْحردر  ا أرْسعر نر ْنبرأر أر
اِهر   (1) زر ور

يِفج  (2) نْ ر  الص 
ِ
ناء جر ِعيُد اْبُن أريِب الر  ، أبنا سر

اِمد  اِْبنرا أرَْحردر ْبِن حر
(3)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْمِرو ْبِن ُمْسلِم  اجُلنِْديج 1) = ْبُد اهللِ ْبُن عر  (. 303، قال ابن معني: ثقة ليس به بأس. سؤاال  ابن اجلنيد )( عر

ْيِف: صدوَّ  طئ، مَض ]733من حديث ابن عمر. انظر ]. وقد صح إسناده ضعيف( 2) اَُّ ْبُن الض   [.742[. إِْسحر

يج يف حديريه )مفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.
طِ وزر األرْنامر  احلديث أخرجه ابُن نرْ ُ

ِ ج 3) ِب الُقرر
لِ ْبِد امُلط  ب اِس بِن عر ْبِد اهللِ بِن العر يِلج بُن عر ، ثقة. التقريب ) ( عر ِِنج  امْلردر

د  ُبو حُمرم  ، أر  (.4761اهلراِشِميج

(. وانظنر 4/165( وابنن بطنة يف اإلباننة )445( ومنن طريقنه اَجنري يف الرشنيعة )306( )206( القدر للفرينايب )4)

 [.740هامش ]

ا5) ِفيج اْلُكويِفج ( جر ِزيدر ْبِن احلراِرِث اجْلُعر  (.878، ضعيف رافيض. التقريب )بُِر ْبُن ير

: ثقة عابد، مَض ]إسناده ضعيف( 6) ْي    [. وسفيان: هو الريوري.763. رُسر

( من طريق الرينوري 15/492( عن الريوري. وأخرجه الطربي يف تفس آل )1253وأخرجه عبد الرزاَّ يف تفس آل )

 (.374وُشيك، ثفالَها عن جابر، بنحوآل. وهو يف تفس  سفيان الريوري )

اِويج 7) اِرِ  امْلرْردر ِد ْبِن أريِب امْلركر يرى ْبِن حُمرم  ْ ِد ْبِن حير ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  ْبنِد  ( حُمرم  ُبنو عر يِن، أر نْمُس الندِّ ُب، شر دِّ يج امْلُنؤر
احِلِ األرْصِل الص 

ُه م ا، لر يِّدا ُجفال جر انر رر ثر ، ور ثر د  حر ، ور اِريِّ يِلِّ اْبِن اْلُبخر ِمعر ِمنر عر ، اهلل ِ، سر ة  يِّندر ُتنُه جر ترابر
ثِ ، ور نةر ترابر

نْبيرانر اْلكِ ُم فِينِه الصِّ لِّ كتب  ُيعر

ْبيراِن، معجم شيوخ السبكي ) ىلر الصِّ ْيبرة  عر ُه هر لر  (.112ور

ْبد الواحد ْبن أرَْحرد (8) يِلّ ْبن أرَْحرد ْبن عر ُبنو ، الّشْيخ اإلِ عر ا ، الّصالح، الورع، املعّمر، العناَل، ُمْسنند العناَل، فخنر النّدين، أر مر

= 
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اِسِم  ،(3) يِلِّ ْبِن القر  ْبِن عر
نْيِ نُْصوُر ْبُن احلُسر أبنا مر

دُ  ،(4) اِصنِميج  أبنا حُمرم  اِهيمر ْبِن امْلُْقِرِئ العر ْبُن إِْبرر

ِن ْبِن ُقترْيبرةر  ،(5) ُد ْبُن احلرسر ثنا حُمرم 
نيِّ  ،(6) ِ نِل ْبنِن أريِب الرس  ثِّ ُد ْبنُن امْلُترور ثنا حُمرم 

ثننا امْلُْعترِمنُر ْبنُن  ،(7)

نر  ْيامر ُسلر
ُْزو    (8) ا َمر بر ِمْعُت أر : سر الر قر

ي   (1) ْن سر ْذُثُر عر ِم ير  أريِب احلركر
ُوا الن بِي   (2)ار  تر انر أر : أرن  أرْهلر نرْجرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نا،  = ب اس املقديّس، الّصناحلّي، احلننبيّل، املعنروُف والنُدآُل باْلُبخناري، ثنان فقيها ن ابن العفالمة شمس الّدين أريِب اْلعر احْلرسر

ا، فِيِه ثنر  ومنر ا ورعا ا ا، أديباا، ذثيا، ثقة، صاحلاا، خ ِّ وءة وعقنل، وعلينه هيبنة وسنكون، روى احلنديث سنبعني إماما

نْنُه، عناش أربنع وتسنعني سننة، وأحلنق األحفناد باألجنداد، قنال شنيخ  ثون يِف اإلثرينار عر عر احلّفاظ واملحدِّ ر ُشر سنة، ور

هنن(. 690يِف حديث[. تويف سنة ) اإلسفال  ابن تيمية: ]ينرشح صدري إذا أدخلُت ابنر البخاري بيني وبني النبيِّ 

ُسول اهللِّ  انر يِف الدنيا بينه وبني رر : هو آخر من ثر زاِلج  (.15/665ثامنية رجال ثقا . تاريخ اإلسفال  ) قال الرِبْ

، أبو حممود الري قفّي، اإلصبهاِن، الّْضير، الفقينه، أجناز ( أسعد ْبن أريِب طاهر أرَْحرد ْبن أريِب غانم حامد ْبن أَحد بن حممود1)

ا معدالا، تويف سنة ) اِرّي، وثان فقيها  (.12/1134هن(. تاريخ اإلسفال  )598البن اْلُبخر

ناِهر  أرَْحرن2) اِهنُر بنُن أريِب طر ُبو امْلرْجنِد زر ُر، أر م  الُِح، امْلُْسنُِد، امْلُعر يُل، الص 
ْيُخ اجلرلِ ِفنيج ( الش   الري قر

ُْمنود  اِمنِد بنِن أرَْحرندر بنِن حمر ، در بنِن حر

ناحِلاا، أررض   ْيخاا، صر انر شر : ثر ةر الر اْبُن ُنْقطر ، قر اِريِّ ازر اِلْبِن الُبخر ، أرجر اِِنج ْصبرهر
لبرنِة، ُمْكِرمناا  األر نُبوراا لِلط  نانر صر ثر ، ور نىلر ثِنربر  عر

ُم. تويف سنة )  (.21/493هن(. س  أعفال  النبفالء )607هلر

نْ يّف، سعيد بن أيب الرجاء حممد بن أيب منصور بكر بن أيب الفتح بنن بكنر بنن احلجناج، أبنو الفنرج األصنبهاِن (3) ، الص 

ور، سئل أبو القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل عنه فقال: ثري  الّسامع، الر بأس به، وقال  ْمسار يف الدج اخلفاّلل، السِّ

ْمت هن(. تناريخ 532ُه. تويف سنة )أبو سعد الّسمعاِّن: شيخ، صالح، ُمكريِر، صحيح الّسامع، سمعت منه الكري ، والزر

 (.11/570اإلسفال  )

نِد بننِ 4) اِسِم بِن حُمرم  يِلِّ بِن القر  بِن عر
نْيِ نُْصْوُر بُن احلُسر تِْح مر ُث، امْلرْأُمْوُن، أرُبو الفر دِّ يُْخ، املُْحر اِِنج ( الش  ْصنبرهر

اد  األر و  ناِحُب أريِب  رر ، صر ، الت ناِِنّ

 ) نةر نِيْفر نم( اْبنِن املُْْقنِرئ، ور )ُمْسننرد أريِب حر ى )ُمْعجر ور نْنُه، رر ى الن ناِس عر انر ِمْن أرْرور ثر نْنُه برْكر  بِن املُْْقِرئ، ور ى عر ور ْنعر اْبنِن املُْْقنِرئ، رر َجر

. ما  سنة )هِذْين الكِترابر  يِفّ ْ ر  الص 
ِ
اء جر ِعيُْد بُن أريِب الر  : سر

 (.18/152هن(. س  أعفال  النبفالء )450نْيِ

انر ْبنِن امْلُْقنِرئِ  (5) اذر اِصنِم ْبنِن زر نيِلِّ ْبنِن عر اِهيمر ْبنِن عر ُد ْبنُن إِْبنرر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ، احلنافظ املشنهور، والعاصنمي: نسنبة إىل جندآل أر

 املذثور.

ة الل ْخِمن6) نادر ِن بنِن ُقترْيبرنة بنن ِزير ُد بُن احلرسر ب اِس، حُمرم  ُبو العر ، أر بِْ ُ ُث الكر دِّ ُة، امْلُحر اُ ، الريِّقر نْنُه اْبنُن  يج ( اإِلمر ْثريرنر عر ، أر فالرِِنّ ْسنقر العر

. س  أعفال  النبفالء ) ُقْطنِيج ارر ُه الد  قر ث  ِصدَّ، ور ة ور ْعِرفر ا مر انر مسنِدر أرْهل فِلرْسطنِْي، ذر ثر  (.14/293امْلُْقِرُئ، ور

ْبد الرَحن ْبن حسان القر  ا7) د بن املتوثل ْبن عر ، صندوَّ عنارف هلاشمي( حُمرم  ِِنج فالر ْسنقر يِّ العر ِ بد اهلل ِ بن أريب الرس  ، أرُبو عر

 (.6263له أوها  ثري ة. التقريب )

انر الت ْيِميج 8) نر بِن طرْرخر ْيامر ، ثقة. التقريب )( ُمْعترِمُر بُن ُسلر يج ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم   (.6785، أر
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ر   الن بِي   ندر نْيسر بِقر نلر لر مر إِن  العر ، ور
ر  ندر الر بِقر اَجر اَّر ور األرْرزر ارر ور اُلوا: إِن  اَثر قر لر اهلُل فر ْنزر نأر  . فر

ْولِِه:   چی  ی  ی  ی  جئ    چ فِيِهْم:   . [49]القمر:   چمت  ىت  يت حت  خت چ إىِلر قر
، ايِبج ر  الِفْرير ْعفر اآُل جر ور ْبِد  رر ْن عر ْن ُمْعترِمر  عر ، عر

 .(3)األرْعىلر ْبِن َحر اد 
ننننا  [771] نر ر أرْخربر

نننناِهِر  (4) ْبننننِد القر ننننرر  (5)اْبننننُن عر ، أنننننا اْبننننُن أريِب ُعمر ةر ننننامر بِحر
 أبنننننا ،(6)

الكِنِْديج 
ْبِد البراِقي  ،(7) أبنا اْبُن عر

كِيج  ،(1) مر ْ اِهيُم الربر أبنا إِْبرر
نايِس  ،(2) نِد اْبنُن مر ُبو حُمرم  أبنا أر

ننا  ،(3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ةر وُمْعترِمُر بن سليامن وَحناد بنن زيند، ووقفنُت عنىل 1) = (. روى عنه إسامعيل بن ُعلر ُْزو   َحر اد  ( ذثرآل الدواليب قال: )أرُبو َمر

رِ  در  ، أحدَها: خرب الباب يف وفد نجران.ثفالثة أخبار له، ثلها يف أمر القر

ننايِبِّ )35082انظننر: مصنننف ابننن أيب شننيبة ) ، 995 – 994، 3/993( الكنننى واألسننامء للنندواليب )242( القنندر للِفْرير

 (. 1741ح

يج 2)
اِسطِ نرِزيج الور ِم العر ي ار  أرُبو احلركر ، ثقة. التقريب )( سر ي ار  ي اُر ْبُن أريِب سر  (.2718، وهو سر

ِعني  وغ آل، مَض ]إسناده معضل (3) : وثقه ابن مر
ْبُد األرْعىلر بُن َحر اد   [.733. عر

 ( هبذا اإلسناد.4/229( وابن بطة يف اإلبانة )499( ومن طريقه اَجري يف الرشيعة )249وأخرجه الفريايب يف القدر )

 [ من طريق القاسم بن سليامن، عن أبيه، بنحوآل مرسفال753برقم ]وقد مَض 

ناِرّي( زاد يف املجمنع:  (4) هبذا اإلسناد من أوله إىل أيب عبد اهلل األنصاري: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )ُجنْزء اأْلْنصر

(، 91، 90ت رقنم )( حتن1/169)وما معه من فوائد أيب حممد عبد اهلل بنن إبنراهيم بنن منايس(. املجمنع املؤسنس )

ا معاا، انظر التخري .993( حتت رقم )231املعجم املفهرس )ص  (. وقد ُطبِعر

نِويج احلرنرِفنيج ابنن ثنام( عمر بن حممد بن أيوب بن عبد القاهر بنن أيب الربثنا 5) ل ، ويقنال: برثنا  ابنن أيب الفنتح احلرمر

الدين التاذيف، سمع من ابن أيب عمر جزء األنصاري، وحدث به غ  منرة، ذثنرآل ابنن رافنع يف معجمنه وقنال: ثنان 

 (.440فاضفال له نظم حسن. الدرر الكامنة )

د ْبن أرَْحرد ْبن حممد بن قدامة (6) َْحرن ْبن حُمرم  ْبد الر  د وأبو الفنرج، عر ُبو حُمرم  ، شيخ اإلسفال  وبقية األعفال ، شمس الّدين، أر

ابن الُقدوة الّشْيخ أريِب عمر، املقديّس، اجْلُاّمعييّل، ثّم الّصاحلّي، احلنبيّل، اخلطيب، احلاثم، ثان ثرين  النّذثر والنّتفالوة، 

ا عنند ثري  القيا  بالليل واالشتغال باهلل، وثان يبلغه ا ألذى من َجاعة فام أعنرف أّننه انتِن لنفسنه، وثنان متواضنعا

لِكر فضل اهلل  ُيؤتيه من يشاء. تنويف سننة ) عاا عند امللوك، قد أوقع اهلل حمبته يف قلوب اخللق، ذر هنن(. 682العامة، مرتفِّ

 (.15/469س  أعفال  النبفالء )

ن (7) ُة، امْلُْفتِي، شر فال مر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ُبنو الش  ْيِن، أر ناُج الندِّ ناِ ، تر ُمْسننُِد الش  اءاِ ، ور نْيُخ الِقنرر شر بِي نِة، ور رر نْيُخ العر شر ْيُخ احلرنرِفي نِة، ور

نِْديج 
ةر بِن َِحْ ر  الكِ ِعْيِد بِن عْصمر ِن بِن سر ْيِد بِن احلرسر ِن بِن زر ْيِد بِن احلرسر ِن بِن زر ْيُد بُن احلرسر ، امْلُْقنِرُئ، الُيْمِن زر اِديج ، البرْغدر

رْشِ  اِ  العر اير ور أرآُل بِالرِّ قرر ، ور ِغْ   مُمريِّز  ُهور صر ِفظر الُقْرآنر ور ، حر ، احلرنرِفيج ِويج ، اللجغر نا الن ْحِويج ء  مر ْ ا  ر نذر هر ، ور ا   ُة أرْعور رْشر ُه عر لر ، ور

= 
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يج  جِّ م  الكر
اِريج  ،(4)أرُبو ُمْسلِ نا األرْنصر

نِمْعُت  ،(5) بِينِه، سر نْن أر ، عر ْن اْبنِن طرناُوس  ، عر ْي   ثنا اْبُن ُجرر

ر   در ْيُس بِقر الكر ْجُز ور ُقوُل: العر ب اس  ير   (7)/ب[ 86/ ] .(6)  اْبنر عر
 م  
ُ
ال ث
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 لر اور نر 
نور  هُ لر بْ ا قر مر ور  ءر زْ ا اجلُ ذر ي هر نِ نأر ور  آلُ در ْعنا بر مر ناإلِ  :ازر جر نْح الرِّ  ا ُ مر ننِ  ةُ لر  (8) ح  لِنفْ مُ  نُ اْبن ينِ الندِّ  ا ُ ظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْ = انر حر احلرِدْيِث، ثر اءاِ ، ور ْيِه ُعُلوج اإِلْسنراِد يِف الِقرر ى إِلر ت ى اْنترهر اشر حر ُه، ُثم  عر ْبلر  قر

ي أر ألرحد  ر عر يِف هتر نرر بر نرِفيًّنا، ور اْنتقنلر حر برليًّا، فر

أرفترى، يِف الن ْحِو، ور ا  الِفْقِه، ور يِّسناا، ذر ِه، ظِريفاا، ثر
قلِ ةا يِف نر ِع، ثِقر امر ِحْيحر الس  انر صر ثر الن رْيُر، ور ُه الن ْظُم، ور لر ، ور ن فر صر ، ور سر در  ور

اِر، تويف سنة ) ُه اْبُن الن ج  قر ث  ور ، ور براع 
اْنطِ  ور

ة  ابر  (.22/34هن(. س  أعفال  النبفالء )613ُدعر

ا (1) اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر نالش  ْبنِد البرناِقي بنِن حُمرم  نُد بنُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر اِِض، أر ، القر ِِ ْدُل، ُمْسنُِد الع ، العر ِِضج رر نُِّن، الفر ِد بنِن َِلُ، امْلُترفر

ِجيج  ِد اخلرْزرر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  نْنُه عر نالر عر ْسنتران، قر ناِِض امْلررر اُز، امْلرْعنُروُف: بقر ، البرز  ، احلرنْبريِلج اِديج ، البرْغدر اِريج ْنصر
، األر لرِميج ، الس 

ْمعر  الر الس  قر ِض. ور
ائِ رر ِرداا يِف الفر ، ُمتفنِّناا، ُمنْفر ةا ْبتاا ُحج  ، ثر ِهاما ةا فر انر ثِقر : ثر نرر اْبُن اجلرْوِزيِّ ْيُت أرَْجرعر لِْلفنُنْوِن ِمنْنُه، نرظر أر ا رر : مر اِِنج

نالر اْبننُ  قر ْجنِه األرْرِض. ور ىلر ور ِقير عر ْيخ  بر انر أرْسنردر شر : ثر الر قر ِض. ور
ائِ رر الفر اِب ور ، فرربعر يِف احلسر نانر  يِف ُثلِّ علم  ناِب: ثر اخلرش 

ا. ا فِيهر يا رِّ ِة ُمترحر اير ور ْبتاا يِف الرِّ ا ثر ُدوقا  (.7/271( لسان امليزان )20/23س  أعفال  النبفالء ) صر

ا2) نرر بنِن أرَْحرندر بنِن إِْبنرر اِهيُم بنُن ُعمر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ِقي ُة امْلُْسنِِدين، أر اُ ، امْلُْفتِي، بر ْيُخ، اإِلمر كِنيج ( الش  مر ْ ، ِهيمر الربر اِديج ، ُثنم  البرْغندر

نُدو نانر صر ثر نْنُه، ور ترْبنُت عر ينُب: ثر
نالر اخلرطِ ض، قر

ائِ رر ة بِالفر ام   تر
ة  ْعِرفر مر ، ور فالرح  صر  ور

ا ُزْهد  انر ذر ، ثر نىلر احلرنْبريِلج ِقيهناا عر نناا، فر يِّ قاا در

ْو  الرت   ا ر ير ى، مر ْتور ة  لْلفر لقر ُه حر لر ب أرَْحرد، ور ْذهر نرةر )مر ة، سر  (.17/605هن(. س  أعفال  النبفالء )445وير

نايِس البر 3) نْوبر بنِن مر يج اِهيمر بنِن أر ْبنُد اهللِ بنُن إِْبنرر  عر
ند  ُبنو حُمرم  ُة امْلُْتِقُن، أر ُث، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر ازُ ( الش  اِديج البنز  نالر اخلرطِينُب ْغندر ، قر

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ ْبت  ة  ثر : ثِقر اِِنج قر ْ الربر  (.16/252هن(. س  أعفال  النبفالء )369ور

ْبِد اهللِ بِن ُمْسلِم بنِ 4) اِهيم بن عر ُبو ُمْسلِم  إِْبرر ، أر ِْ ْيخ اْلعر ر، شر م  ا ، احلرافِظ، امُلعر ْيخ، اإِلمر نّي  ( الش  ِ ِْ ناجر البر اعز بنن ُمهر ، مر

نرةر ) ا ر سر ْ آُل، مر غر ، ور ُقْطنِيج ارر ُه: الد  قر ث  نرن(، ور اِحب )السج ّي، صر جِّ  (.13/423هن(. س  أعفال  النبفالء )292الكر

ْبنن (5) نُد بنُن عر نناِريج حُمرم   األرْنصر
الِنك  ننِس بنِن مر ْبننِد اهللِ بنِن أرنر نناِِض، ثقنة، ع. التقريننب ِد اهللِ بنِن املرُْيرن ننى بنِن عر ، القر نيج ِ ِْ ْبننِد اهللِ البر ، أرُبنو عر

(6046.) 

 [.741، وهو عبد امللك، ثقة يدلس ويرسل، مَض ]صحيح، وهذا إسناد فيه عنعنو ابن ُجَرْيج  ( 6)

ناِريج يف حديرينه ) ْبِد اهللِ األرْنصر ُد بُن عر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ( ]طبنع باسنم: )حنديث األنصناري ويلينه 85احلديث أخرجه أر

 [.739ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ]فوائد ابن مايس(، دار أضواء السلف  : مسعد السعدِن[ 

 /أ[ فارغة.86ب[ ] -/أ 85/ب[ ]84إن اللوحا  ] (7)

د بن مفلح (8)  (.24، مضت ترَجته يف صفحة )عمر بن إبراهيم بن حمم 
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 ازر جر  ِ بِ 
 عر بِ رْ األر   ِ وْ ير  ةر يحر بِ صر  بِّ حِ املُْ  نِ ابْ  ِث دِّ حر املُْ  نر مِ  هِ تِ

ِ
 امر ثر ور  نير عِ بْ سر  ةر نرسر   ِ ر  حر ملُْ ا سر امِ خر  اء

 ئر مِ نِ
 .ة 

 .(1)ي ادِ اهلر  دِ بْ عر  نِ ابْ  نِ سر حر  نُ بْ  ُف وُس يُ  :بر تر ثر ور 

 .ثفال  اهلل 
 قعودآل عليه. ،وعلوآل عىل ثرسيه وعرشه ،ونزوله إىل السامء 
 واجلبال والريرى عىل إصبع. ،واألرضني عىل إصبع ،ووضعه الساموا  عىل إصبع 
 .وَجاله 
 د  بيدآل.ومسحه ظهر آ 
 .نرِة والنو  والتعب والنصب عنه  والوجه، ونفي السِّ
  َِْحر رر  ن  وعندآل فوَّ العرش: "إ 

 ي".بِ ضر غر  ُب لِ غْ ي تر تِ
 .والسمع، والبِ بالعني 
 .تِِه  وأخذ الرَحة بُِحْجزر
 .والتعجب 
 وجتليه هلم ضاحكاا يف وجوههم. ،ووقوفه عليهم ،وجيئه إىل املؤمنني 
 يه ولسانه.وسامع الناس القرآن من ف 
 .وضحكه إىل سعد 
 .وثفالمه لعبد اهلل والد جابر ثفاحاا 
 .والن ْفس 
 .من العرش إىل الكريس  ِ امر  ونزوله يف ُظلرل  ِمنر الغر
 وقوله هلم. ،ومتريجله وإيتانه إىل املؤمنني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِد الصاحلي احلنبيل، ولند سننة )َجال الّدين يوسف بن حسن بن أَحد بن عبد اهلادي (1) هنن(،ثان 840، الشه  بابن امْلرِْبر

إمامننا، عفاّلمننة، يغلننب عليننه علننم احلننديث والفقننه، ويشننارك يف النحننو، والتِننيف، والتصننوف، والتفسنن . ولننه 

 (.10/62هن(. شذرا  الذهب )909مؤلفا  ثري ة وغالبها أجزاء، ودّرس وأفتى. تويف سنة )



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 162 
 

 .وثشفه عن ساقه 
 .وخلقه أربعة أشياء بيدآل 
 .ونظر الناس إليه يو  القيامة بأعينهم 
 أصبعني من أصابعه. وأن اخللق بني 
 .وثريرة خلقه 
 . وخلق اجلراد من الطني الذي فضل يف يديه من خلق آد 
  :جَّ الندَّ  نَّ إِ ، وَ رَ وَ عْ أَ بِن َ  يْ َلن اهللَ نَّ إِ »وحديث ََ نوَ  َ  رْ الَ  نَّ إِ ، وَ  ِ رْ  الَ  ِ  َِشنمْ يَ  ا  ءَ ََم السَّ

 «. (1) ( اهللِ)ِ  
 .َّوحديث السا 
 .والضحك 
 .وثفالمه ملوسى 
 يمني والكف.والعضد وال 
 .ومعنى "الزيادة": النظر إىل وجهه 
 .وُجودآل 
 .وثان وَل يكن  ء قبله 
 .وثان عرشه عىل املاء 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ أحنا  بكنل  ء علناما  ،ومنا َل يشنأ َل يكنن ،وما شاء ثنان

 . [65]احل :  چ ٿ  ٿ   ٹ
  قر در ْرُبوا الص  ِه.تر فِّ  ُة يِف ثر
  الت برْشُبُش شر ِِل  -ور برش  ا: تر برْشبرشر يِب، أرْصُلهر تر ور

(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1014تبها املصنف اعتامدا عىل النسخة التي روى منها احلديث، والصواب: )هللِ(، وانظر تعليقنا عىل ]ثذا ث (1)

 [.1052سيأيت معناها واحلديث الذي ورد  فيه برقم ] (2)
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 «  ِريم ِييٌّ ثر  «.إِن  اهللر حر
ِِنِّ  [772] يِّننِب بننن البرنناِقفال  قننال أبننو بكننر حممنند بننن الط 

يف ثتنناب "جوابننا  أهننل  (1)

عنن  (4)ائقنه" نفسه يف ثتاب "زيادا  نوادر الكفال  ودق  (3)وسأل األشعري  (2)طربستان"

نقون وُيضنل لونت فقنال: إن  نُرونر بِنِه، بنل ُيفس  ف  لون من الضفالال  وما ال ُيكر ُر به املتأوِّ ف  ما ُيكر

سأل سائل وقال: ما قولكم فيمن قال "إن القرآن َملوَّ"ت هل يصح مع قوله هذا أنه يعرف 

ثفالمِه، بنل هنو ثنافر  ُمنسنلخ   اهلل أ  الت ثم قال: قيل له: ال يرعرُف اهللر سبحانه من قال بخلِق 

من اإليامن. ثم قال: ف ن قيل: وما الدليل عىل ذلكت قيل له: الدليل عليه أنه إذا اعتقد يف اهلل 

ُه أن يكون قبل خلقه وإحداثه غ  قائل وال متكلم، ولزمه بقولنه  ِزمر ُْلوَّ  لر ث  َمر أن ثفالمه حُمْدر

سر أو -تعاىل عن قوله  -هذا: أن يكون  ْأُووفاا  أرْخرر مر ساثتاا ور
نة  متنعنه منن الكنفال ؛ ألن  (5) ب ِيفر

س  أو  نرر  متنعنه منن ثوننه منتكلاما إمنا خر
ة  ْأُووفاا ب ِيفر احلري  إذا َل يكن متكلاما ففالبد من أن يكون مر

، وقد أَجعت األمة عىل إثفار سك ، و   نْأُووف  ُس أرْو سناثت أو مر من ارتكب القول بأنه أرْخرر

ح القائل بخلق القرآن بذلك، وبني أن يقول قوالا يلزمه عليه ما لو قالنه وال فرَّ بني أن يِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْكر  حُمر  (1) ُبو بر اِِض، أر د   األُُصْولِيني، القر ِمنْي، ُمقر لِّ ُد امْلُتركر ُة، أرْوحر فال مر اُ ، العر اِسنم اإِلمر نِر بنِن قر ْعفر ِد بِن جر يِّب بِن حُمرم  ُد بُن الط  م 

يج  ِ ِْ ْهمِ البر ُب امْلرريرُل بِفر ر انر ُيْضر انِْيِف، ثر اِحُب الت صر ، صر ، اْبُن البراِقفال ِِنّ اِديج اِرعناا، ، ُثم  البرْغدر امناا بر نةا إِمر انر ثِقر ثر ه، ور
ائِ ثر ذر ِه ور

ر لِطررِ  ِر اْنتر اِمي ة، ور ر  الكر اجلرْهِمي ة ور اِرِج ور اخلرور ِة، ور امْلُْعترِزلر ِة، ور افِضر ىلر الر  دِّ عر ن فر يِف الر  نْد صر قر ِرّي، ور نِن األرْشنعر نِة أريِب احلرسر ْيقر

نُه ِمن نائِق، فر ِن  ضر الُِفُه يِف مر نن ة، تنويف سننة ُ ر نىلر السج اِعنِدآِل عر ور الِنُب قر غر ابه، ور نْن أرْصنحر نذر ِعْلنمر الن ظرنر عر نْد أرخر قر ائِنِه، ور ْن ُنظررر

 (.17/190هن(. س  أعفال  النبفالء )403)

آُل. (2) رر ثر  َل أجد من ذر

 هو أبو احلسن األشعري رَحه اهلل. (3)

آُل، وثام يظهر من اسمه أنه زيا (4) رر ثر فالر (، وهذآل النوادر ذثرهنا أبنو َل أجد من ذر ائِق الكر ادر يِف دقر دا  أحلقها بكتابه )الن ور

نة(. انظنر: سن  أعنفال  الننبفالء ) ْؤير ند يِف الرج نا يف ثتابنه )الُعمر هر در ر ، 15/87احلسن األشعري ضمن مصننفاته التني رسر

88.) 

ض   (5) رر ُة، وقيل: عر اهر . واَفُة: العر
ة  اب  ب ِيفر ْأُووف: أي ُمصر . لسنان العنرب )مر

 
ء ْ ُة: 9/16ُمْفِسد  ملِرا أرصناب ِمنْن  ر ( مناد 

 أوف.
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وصننار إليننه لكفننر؛ قننال: فوضننح بننذلك أن يكننون القننائلون بخلننق القننرآن وحدثننه ثفنناراا  

 منسلخني من اإليامن باهلل غ  عارفني به.
ُظننم أيضنناا ُثفننر املعتزلننة يف القننول بخلننق القننرآن؛ (1)).....(  ألن  موضننع آخننر. وقنند عر

البِيني منهم والبغداديني جمعون عىل أن من قال: "أن القرآن غ  َملوَّ"، ف نه ثافر حينل 

تقول بنفي خلق القرآن ف هنا دار ثفنر ُيعنرُض أهلهنا بالسنيف  (2)دمه وماله، وأن ثل )....( 

لزمنه أهل اجلرب والتشبيه، ومن قال: أن القرآن قديم غ  َملوَّ ألهنم زعمنوا ي (3)إذا )....( 

 القول بعدمه مع العدوان هو من العار، ثالبارئ جل ثناؤآل.  (4)بنفي ).....( 
نِعيد   (5)قالوا: وهذا ُشك ممن صار إليه، حتى قال ابنن اجلُب ناِئيِّ  يف "جنواب مسنائل أيب سر

 " نِيِّ وسر ْفظِنِه:  (6)األُُْشُ وسنألتر رَحنك اهلل عنن رُجنل  رثنب يف سنفينة فيهنا »ما هذا حكايُة لر

تر عنىل قولنه خ نكر سر ُقوُل: إن القرآن َملوَّ" ور ْن ير نر اهلُل مر عر لق من الناس، وقال قائل منهم: "لر

هذا الباقون فلم ينكروآل، هنل تنرى أن هنذآل السنفينة دار ثفنر أو دار إينامنت قنال: واجلنواب 

ْعِن أرْهِل  نْدِل رَحك اهلل أن هذآل السفينة دار ثفر يعرتض أهلها بالسيف إذا ُعلم رضاهم بِلر العر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بمقدار ثلمتني أو ثفالثة طمس بسبب الرطوبة (1)

 طمس بسبب الرطوبة. وتقدير الكفال : "وأن ثل )دار( تقول...". (2)

 مقدار ثلمتني أو ثفالثة، َل أستطع قراءهتا. (3)

 .ثلام  بمقدار أربع أو َخس طمس بسبب الرطوبة (4)

يج  (5)
فالر   اجلجب ائِ اِب بِن سر ه  ْبِد الور ِد بِن عر يِلل حُمرم  ِ  ابُن األُْستراذ أريِب عر فالر ْبُد الس  نن   ، امْلُْعترزِِل، ِمننْ عر نْنُه فر نذر عر يرناء، أرخر

برناِر األرْذثِ
ثِ

ننرةر ) اِشنم  سر ُبنو هر ر أر ، ُتنُويفِّ نن نر سر تر آُل، ور نذر ابر نر نُه، ور الفر ، ُثنم  خر ِريج ِن األرْشنعر فالرِ : أرُبو احلرسر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 321الكر

(14/183( )15/63.) 

رر هذآل الرسالة. (6) ثر  َل أجد من ذر

نننِيج وهننو أرَْحرنند ْبننن احْلُ  وسر ننِعيد األُُْشُ ُبننو سر نننْي، أر ، القنناِض، أحنند الفقهنناء عننىل مننذهب أريِب حنيفننة، ومننن  سر ِعننيج ذر ْ الربر

، وتفقه بِه: أ املتكلمني عىل مذاهب املعتزلة، ِْ ْن: أريِب عيّل الّدّقاَّ، وموسى ْبن نر ذر عر ُر أرخر ْرخنّي، ُتنْذثر نن الكر بنو احلرسر

ننعر فيهننا داودر الظنناهري، خننرج إىِلر احلنن  فقتننل يِف وقعننة القرامطننة سنننة ) طر هننن(. تنناريخ بغننداد 317عنننه مننناظرة قر

( الفوائند البهينة يف تنراجم احلنفينة 101( طبقا  املعتزلة البنن املرتَضن )ص7/316( تاريخ اإلسفال  )5/160)

 (.20 - 19)ص
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الت ْوِحينندِ  وغنن آل مننن الكتننب  (1)وذثننر مريننل ذلننك يف ثتنناب "بعننض األبننواب عننىل عبنناد" «. ور

ْلقر القرآن. (2)).....(  ْفِيِهْم خر  عىل إثفار َجاعة األئمة وأهل السنة وأصحاب احلديث يف نر
نهمقال: فيجب تعاظم ثفرهم بالقول بخلقه   ب ثفار من َل يقل بخلقه. لتديج

ِريِّ رَحه اهلل وَجاعة أصحابه وأهل قال ابُن  : واعلموا رَحكم اهلل أن  ِدينر األرْشعر ِِنِّ البراِقفال 

ْلِق الُقْرآِن. / ] الر بِخر ْن قر اِر مر  /أ[87احلديث يف إِْثفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.َل أجد من ذر  (1) يِّ
آُل، والسياَّ يدل عىل أنه البن اجُلب ائِ رر  ثر

 طمس بمقدار نصف سطر. (2)
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ِحيمِ  ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهللِ الرَّ
ا  [773] نر ر أرْخربر

، أ (1) لِيل  يرى، أبنا ُيوُسُف ْبُن خر ْ اَُّ ْبُن حير ْيد  إِْسحر ُد ْبُن أريِب زر بنا حُمرم 
أبننا  ،(2)

ناآل  نِد اْبنُن فراذشر َْحرنُد ْبنُن حُمرم  ، أبننا أر يِفج ْ ر ِعيلر الص  ُْموُد ْبُن إِْسامر حمر
اِِنج  ،(3) ر اِسنِم الط نربر ُبنو القر أبننا أر

يِ،ج  انر امْلِصِّ ْيسر ِن ْبِن ثر ُد ْبُن احْلرسر احلرافُِظ، ثنا حُمرم 
ْبدُ  ،(4)   ثنا عر

 
اء جر اهللِ ْبُن رر

 ح ،(5)
اِِنج  ْصبرهر

اِعيج اأْلر يِلل اخْلُزر  ْبِن عر
د  : وثنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  اِِنج ر الر الط ربر قر

ريِن    (6) نُد ْبنُن ثر قال: ثننا حُمرم 

ْبننِديج  )العر
ِفننيِّ  (8)قنناال(  (7) ِة الري قر نر ْبننِن امْلُِغنن ر ننْن ُعننرْيامر اِئيننُل، عر نناَِلِ ْبننِن أريِب  ،(9): ثنننا إرِْسر ننْن سر عر

اجلرْعدِ 
ُسوُل اهللِ  ،(10) انر رر : ثر الر ْبِد اهللِ قر ابِِر ْبِن عر ْن جر نىلر الن ناِس بِنامْلرْوِقِف:  عر ُه عر ْعِرُض نرْفسر ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. املعجنم املفهنرس  (1) اِِنّ ر اِسنم الط نربر هبذا اإلسناد من أوله إىل الطرباِن: ذثر ابن حجر سامعه لنن )ثتناب السننة أليب اْلقر

(60.) 

ُدوَُّ، ُمْسنُِد أرْصبرهر  (2) ُر، الص  م  ْيُخ، امْلُعر اِِنج الش  نر  ن الكر
 ِْ  بنِن أريِب نر

ْيند  نُد بنُن أريِب زر ْبنِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ، أر ، اخلرب ناُز، انر اِِنج ْصنبرهر
، األر

. 597تويف سنة ) انر ة  بِأرْصبرهر رل  اُن: حمر ثر  . ور ا   ةر عر اشر مائر عر  (.21/363س  أعفال  النبفالء )هن( ور

اآُل األرْصن (3) ِد بِن فراذشر  بِن حُمرم 
نْيِ ِد بِن احُلسر  أرَْحرُد بُن حُمرم 

نْيِ ُبو احُلسر يُس، امْلُْسنُِد، أر
ئِ ْيُخ، الر  اِِنج الش  نمر برهر ى )امْلُْعجر ور ، رر ، الت ناِِنج

ريِن ناِحبر ِضنيراع  ثر اآُل صر انر اْبُن فراذشر ة: ثر نْدر يرى اْبُن مر ْ الر حير ، قر لِكر ْ  ذر غر ، ور اِِنّ ر ِن الط ربر ( ُثل ه عر بِ ر ع، الكر نامر نِحيحر الس  ة، صر ْ ر

وَّ  عر  رْسُ اآُل مر ور ك  أرْشيراءر مِم ا رر حر ِب، ور ِديءر امْلرْذهر الر رر نْترِحنُل االْعتِنزر نانر ير ثر نِة، ور ناِل الِقيرامر اِ  يِف حر فر  يِف الصِّ
ْسُعود  ْن اْبِن مر

ب. منا   . قال الذهبي يف امليزان: هو صاحُب الطرباِن، سامعه صحيح، لكننه شنيعي معتنزِل، رديء املنذهر يجعر الت شر ور

 (.17/151أعفال  النبفالء ) ( س 1/136( ميزان االعتدال )9/523هن(. تاريخ اإلسفال  )433سنة )

، قننال النندارقطني: بِنني صننالح. علننل النندارقطني  (4) ننيج ِ ِْ نن البر يِ،ج ننانر امْلِصِّ ْيسر ننيِلِّ ْبننِن ثر ننِن ْبننِن عر ننُد ْبننُن احْلرسر حُمرم 

 (.856(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )3696( حتت رقم )14/352)

اءر  (5) جر ْبُد اهللِ ْبُن رر رر  عر ، صدوَّ هيم قليفال. التقريب )بِن ُعمر اِِنج  (.3312، ويقال: ابن امْلُريرن ى الُغدر

اِعنّي  (6) يِلل بن أرِسيد اخلُزر ِد بِن عر ب اِس أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو العر ث، أر دِّ ُدوَّ، امْلُحر ْيخ، الص  نْيِخ: ُهنور الش  ُبنو الش  نالر أر ، قر اِِنّ ْصنبرهر
، األر

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ة  مأرُمونر  (.13/505هن(. س  أعفال  النبفالء )291ثِقر

يج  (7) ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر ، أر ْبِديج ريِ   العر ُد ْبُن ثر  (.6252، ثقة َل يصب من ضعفه، ع. التقريب )حُمرم 

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (8)

ِة اْلُكويِفج  (9) ُبو امْلُِغ ر ، أر ِفيج ِة الري قر ُن ْبُن امْلُِغ ر ، ثقة. التقريب ) ُعرْيامر ةر ُن ْبُن أريِب ُزْرعر ُهور ُعرْيامر ى، ور  (.4520األرْعشر

، ثقة، وثان يرسل ثري اا. التق (10) ْوالرُهُم، الُكويِفج ِعيج مر اِِنج األرْشجر فر طر افِع  الغر اَِلُ بُن أريِب اجلرْعِد رر  (.2170ريب )سر
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َغ َكََلَم َرِّبي » ِمُلنِي إَِ  َقْوِمِه؛ َفإِنَّ ُقَرْيًشا َقْد َمنَُعوِِّن َأْن ُأَبلي  .(1)« َأَِل َرُجٌل ََيْ
ةا  قر افر ريِ   ُمور ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  اُودر عر اآُل أرُبو در ور رر

(2). 

لِ  نىلر البرندر فوقنع لننا  .(3) ورواآل ابن ماجه، عن حممد بن حيينى، عنن عبند اهلل بنن رجناء، عر

 " ْيِميِّ بعلو، وهو يف "جزء الُكدر
(4)،  " وِريِّ واألول من "حديث عباس الندج

ن  ،(5)  ِْ ُبنو نر نالر أر قر ور

ْجِزيج  السِّ
ابِت  ُثويِفج اإِلْسنراِد. (6) ِديث  ثر ا حر ذر  : هر

اِهيمر اْبِن اخلرْ ِ  [774] ْن إِْبرر ، عر ْينرِب اْبنرِة أرَْحردر ىلر زر ْأُ  عر رر قر
ِجيبرةر  (7) عر ور

نْتِح  ،(1) نْن أريِب الفر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَضن 738. إسنحاَّ ويوسنف: سنبقا ](4734سنن أيب داود )يف  . وصححه األلباِنإسناده صحيح( 1) يِفج نْ ر الص  [. ور

، ثقة. مَض ]753] بِيِعيج  [.736[. وإرسائيل: هو ابن يونس الس 

   املصنِّف.احلديث أخرجه الطرباِن يف ثتاب السنة )مفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختري

 (.4734( سنن أيب داود )2)

.201( سنن ابن ماجه )3) ْهيِلج يرى: هو الذج ْ ُد بُن حير  (. حُمرم 

ُل: ُهور  البردر ننْ ور ْيترنُه عر ور ا رر ِدكر إِذر ندر نل  ِمنْن عر  أرقر
د  ندر تِنِه بِعر نْ ِ ِجهر نْيِخ ُمْسنلِم  ِمنْن غر ْيِخ شر ْن شر ِديث  عر عر لركر حر قر . نْنهُ  ُمْسنلِم  عر أرْن ير

 (. 2/611تدريب الراوي )

ْيِميِّ وفوائد أيب بكر أَحد بن يوسنف بنن خنفالد النصنيبي )4َّ) /أ( ]الظاهرينة، 5( جزء فيه من حديث أيب العباس الُكدر

 [. 40 – 26( حديث، َّ 297جموع )

ْيِميج  نر الُكدر ْيامر ى بِن ُسلر ُد بُن ُيْوُنسر بِن ُمْوسر ، اهتم بوضع احلديث، وقنال ابنن وهو حُمرم  يج ِ ِْ اِميج البر ب اِس الس  ُبو العر ، أر

 (.6419( التقريب )27/66حجر: ضعيف. هتذيب الكامل )

ْضِل البر  (5) ُبو الفر ، أر وِريج  الدج
اِقد  اتِِم بِن ور ِد بِن حر ب اُس بُن حُمرم  ، ثقة حافظ، عر اِديج  [.742. مَض ]4ْغدر

نناتِِم بننِن أر  (6) ننِعْيِد بننِن حر نن ُعبرْيننُد اهللِ بننُن سر  ِْ ُبننو نر ننن ِة، أر ننْيُخ السج ُد، شر ننوِّ نناَِلُ، احلرننافُِظ، امْلُجر ناُ ، العر يِلج اإِلمر
ائِ ، َْحرنندر الننور ، البرْكننِريج

 ، ُْلْوَّ  ْ ُ َمر ى( يِف أرن  الُقْرآنر غر ِة الُكرْبر انر نُِّف )اإِلبر ُمصر ِ ، ور ْيُخ احلررر ، شر ِجْستراِِنج ، السِّ ْجِزيج نىلر السِّ الٌّ عر ، در بِنْ   ُهور ُجرل ند  ثر ور

نرةر ) ر سر ِر، ُتُويفِّ نِّ األرثر ُجِل بِفر ِة ِعلِم الر  عر  (.17/654عفال  النبفالء )هن(. س  أ444سر

اِهيمُ  (7) د إِْبرر ُبو حُمرم  أر ، ور اَّر ُبو إِْسحر ، أر ادر ْغدر ُث، ُمْسنُِد بر دِّ ِقيُه، امْلُحر اُ ، امْلُْقِرئ، الفر ْيُخ، اإِلمر ْهنِديل  الش  اَِلِ بنِن مر ُْمْوِد بِن سر بُن حمر

ِجيج  ، األرزر اِديج ازتِ البرْغدر در  بِ ِجر ر  فر ، تر ة  راعر َجر ، ور ْتِح بُن البرطِّيِّ ُبو الفر ُه: أر از لر ، أرجر ِ ، امْلرْشُهوُر بِاْبِن اخلر ِّ ْينرب بِنُْت ، احلرنْبريِلّ ه زر

أر( لُِس  ط  ا  )امْلُور ر  نُْه مر ور  عر ْد رر قر ل، ور امر نْعف  فِْينِه. قنال الكر نىلر ضر ِسْ اا عر ْيئاا ير نُْه شر ترْبُت عر اِر: ثر الر اْبُن الن ج  ، قر أرشيراءر  ور
ْيد  ور

ا فيه قراءا  ادعى حييى األواِن أنه قرأ هبا وفيهنا ثشنط  ابن حجر: وبقية ثفال  ابن النجار: وذاك أِن رأيت بيدآل جزءا

بي يف امليزان: ال بأس به إن شاء اهلل، هو صدوَّ وليس بمتقن. تويف وريبة فأعلمته أهنا باطلة فلم يرجع. وقال الذه

= 
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اْبِن البرطِّيِّ 
، أبنا  (2) ةا ازر نْيِ ْبِن أريجوبر إِجر يِلج ْبُن احْلُسر عر

ُب  ،(3) دِّ  امْلُنؤر
ند  اِر ْبنُن حُمرم  ف  ْبُد الغر أبنا عر

(4)، 

اِف  و  يِلِّ اْبُن الص  ثنا أرُبو عر
د   ،(5) ُر ْبُن حُمرم  ْعفر ايِبج ُهور الِفرْ  –ثنا جر نِعيد   -ير ْيُد ْبنُن سر ثنا ُسنور

ثننا  ،(6)

اِد  نر َْحرِن ْبُن أريِب الزِّ ْبُد الر  عر
بِيِه  ،(7) ْن أر ناِحِب  ،(8)عر نْن نِيرناِر ْبنِن ُمْكنرر   صر ، عر ِ ْ بر ةر ْبِن الزج ْن ُعْرور عر

ْت:  الن بِيِّ  لر زر : ملر ا نر الر ناءر   [2-1]النرو :  چھ  ھ  ھ  ے  چ قر نا جر ا مر نذر : هر ْكر  اُلوا أِلريِب بر قر

ُ  اهللِ  فالر كِن ُه ثر لر اهللِ، ور : الر ور الر ت قر اِحُبكر ْوُلُه احلرقج بِِه صر قر ، ور
(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/362( لسان امليزان )23/235( س  أعفال  النبفالء )1/65هن(. ميزان االعتدال )603سنة ) =

ن (1) ْكنر  حُمرم  ِجْيبرنُة بِنْنُت احلرننافِظ أريِب بر نبراِح عر نْوُء الص  ة، ضر ُة، امْلُْسننردر نرر م  ة، امْلُعر نْيخر ننْرُزْوَّ  الش  الِنب  بنِن أرَْحرندر بنِن مر ِد بنِن أريِب غر

اِريج  ْسُعْود الري قر البراِقدر را مر اُز هلر ة، أرجر اِدي  ْينرنُب ، البرْغدر ْ  زر در تفنر  ، وغ هم، ور
ِشْيد  ُبو رر ِه أر مِّ اْبن عر ُبو اخلرْ ِ البراْغبراُن، ور أر ، ور ِفيج

. قاله النذهبي، ثنم قنال: ور  احِلرةا أرةا صر انرِت اْمرر ثر ْنيرا، ور ِجيبرُة يِف الدج ْ  عر در ر  فر هِترا. تر ازر ِل بِ ِجر امر ا بِنُْت الكر الِنِدهر نُب ِمنْن ور جر العر

 ْ ْيفر َلر نرة )ثر يرت سر تِهت. ُتُوفِّ برقر طر ْتِح بِن البرطِّيِّ ور ا ِمْن أريِب الفر (. أقنول 23/232هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )647 ُيْسِمْعهر

 )فواز(: قد أجاز هلا اْبُن البرطِّيِّ ثام يف اإلسناد.

ن (2) ُبنو الفر اَِّ، أر نُدوَُّ، ُمْسننُِد الِعنرر ناَِلُ، الص  ْيُل، العر
ْيُخ اجلرلِ اِديج الش  نر البرْغندر نْلامر ْبنِد البرناِقي بنِن أرَْحرندر بنِن سر نُد بنُن عر ، ْتِح حُمرم 

ِع. تويف سنة ) امر ِحيُح الس  ، صر ة  : ثِقر ةر الر اْبُن ُنْقطر ، قر  (.20/481س  أعفال  النبفالء ) هن(.564احلراِجُب، اْبُن البرطِّيِّ

اِديج  (3) ْوبر البرْغدر يج يِلِّ ْبِن أر  ْبِن عر
نْيِ يِلج ْبُن احُلسر ِن عر ُة، امْلرْأُموُن، أرُبو احلرسر ْيُخ الريِّقر اُز،الش  ، البرنز  اتِبِيج نأرلُت  ، امْلررر ِفّي: سر نلر نالر السِّ قر

ته، تويف سنة ) اير ةا يِف ِرور ِع، ثِقر امر ِحيح الس  انر صر : ثر الر قر نُْه، فر اعاا عر  (.19/145هن(. س  أعفال  النبفالء )492ُشجر

، قال اخلطيب: ثتبت عننه، وسنمعت أبنا عبند اهلل الصنوري عبد الغفار بن حممد بن جعفر بن زيد، أبو طاهر املؤدب (4)

 (.12/420هن(. تاريخ بغداد )428يغمزآل ويذثرآل بام يوجب ضعفه. تويف سنة )

اَّر البر  (5) ِن بِن إِْسحر ُد بُن أرَْحردر بِن احلرسر يِلل حُمرم  ُبو عر ُة، أر ُة، احلج  ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اِف ْغندر الش  نو  ، اْبنُن الص  نالر اِديج ، قر

اِرسِ  نور نالر اْبنُن أريِب الفر قر ن. ور ر ِْ  بِِم
ُفنفالرن  اِف، ور نو  يِلل بنِن الص  ا رأرْ  عينراير ِمرْيلر أريِب عر : مر ُقْطنِيج ارر نةا : الد  نيِلل ثِقر ُبنو عر نانر أر ثر

نننرة ) ننْعبرانر سر ر يِف شر ِز. ُتننُويفِّ ننرج ننُه يِف الت حر ْيننُت مريلر أر ننا رر ْأُمْوننناا، مر . سنن  أعننفال  النننبفالء 359مر نننرةا ُنننْونر سر امر ثر ننُه تسننع  ور لر هننن(، ور

(16/184.) 

اِِنج  (6) ثر ِويج احلردر ْهل  اهلررر ِعْيِد بِن سر ْيُد بُن سر ، صدوَّ يف نفسه، إال أنه عمي فصار ينتلقن منا لنيس ُسور د  ُبو حُمرم  ، أر ، األرْنبراِريج

 (.2690من حديريه، فأفحش فيه ابن معني القول،   َّ. التقريب )

ثْ  (7) ْبِد اهللِ بِن ذر اِد عر نر َْحرِن بُن أريِب الزِّ ْبُد الر  ِ ج عر انر الُقرر ، صدوَّ تغ  حفظه ملا قد  بغداد، وثان فقيهنا، ور ِِنج  امْلردر
د  ُبو حُمرم  ، أر

 (.3861. التقريب )4خت   

انر  (8) ْثور ْبُد اهللِ بُن ذر ِ ج  عر نراِد، ثقة فقيه. التقريب )الُقرر ُب: بِأريِب الزِّ ق  ُيلر ، ور ِِنج َْحرِن امْلردر ْبِد الر  ُبو عر  (.3302، أر

ِعيد  توبع. زينب بنت الكامل: مضت ]إسناده حسن (9) ْيُد ْبُن سر : هو صاحب ثتاب "القدر".[. والِفرْ 760، ُسور ايِبج  ير

= 
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 " برنْكر وهذا احلديث يف "جزء ابن سر
 .(2)ويف اجلزء التاسع من أفراد الداقطني  ،(1)

ا اإِلْسنراِد:  [775] هِبرذر نِعيُد ْبنُن ور ْكنر  سر ُبنو بر ، ثننا أر نايِبج نِن الِفْرير نِد ْبنِن احلرسر ُر ْبُن حُمرم  ْعفر ثنا جر

اِِنج  اْلقر ْعُقوبر الط  ير
نا أرَْحرُد ْبُن برِش   الُكويِفج  ،(3)

ِعيد   ،(4) ْن ُجرالِِد ْبِن سر عر
نْن  ،(5) ، عر نْعبِيِّ نِن الش  عر

ْس  ْبِد اهللِ ْبِن مر ْن عر ، عر
وَّ  رْسُ ُ  اهللِمر فالر : الُقْرآُن ثر الر ىلر  ُعود  قر ُل عر و  ترقر  فر ِن امر ير

 
ء ْ الر فِيِه بَِّشر ْن قر ، مر

 . (6)اهللِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِفيج يف الرياِن عرش من املشيخة البغدادية )َّ = لر جناميع  –عا   3747/أ( ]الظاهرية، جموع 48وأخرجه أبو طاهر السِّ

. وأوردآل الرافعنني يف التنندوين يف أخبننار قننزوين )10العمريننة ننايِبِّ ننر  الِفْرير ْعفر ( مننن طريننق أيب 2/329[ مننن طريننق جر

، ثفال ةر ، به.ُزْرعر ِعيد  ْيِد ْبِن سر  َها: عن ُسور

( وأبنو بكننر اإلسنامعييل يف معجننم 405 - 1/404( وابنن خزيمننة يف التوحيند )116وأخرجنه عبند اهلل يف السنننة )

( وأبنو 255( وَحزة السهمي يف تناريخ جرجنان )ص273 - 5/271( وابن بطة يف اإلبانة )331أسامي شيوخه )

ْيم  يف معرفة الصحابة ) ( 102( واالعتقناد لنه )ص510( والبيهقي يف األسامء والصنفا  )6464، ح5/2704ُنعر

ْينِ  ْبنِن 6/292( وابن األث  يف أسند الغابنة )152( )112وقوا  السنة يف احلجة يف بيان املحجة ) ( منن طرينق رُسر

نفالر ُ  كِن نُه ثر لر ناِد، بنه، بنذثر "ور نر َْحرِن ْبنِن أريِب الزِّ ْبِد الر  ْن عر ِن، عر نْيم  وقنوا  السننة يف األول، فرويناآل  النجْعامر اهلل ِ"، عندا أيب ُنعر

ا". ذر لر هر ْنزر  بلفظ: "اهلُل أر

ْي   برقم ] ". وسيأيت من طريق رُسر ِحيح  ا إِْسنراد  صر ذر  [.776وقال البيهقي يف األسامء: "هر

وابن قنانع يف  (2991، ح444 – 7/442( والطحاوي يف ُشح مشكل اَثار )1210وأخرجه عبد اهلل يف السنة )

ا".3/172معجم الصحابة ) ذر لر هر ْنزر نراِد، به، ولفظه: "اهلل ُ أر َْحرِن ْبِن أريِب الزِّ ْبِد الر  ْن عر ، عر ْين   ( من طريق ُلور

 وقال شعيب األرنؤو  يف حتقيقه لرشح املشكل: "إسنادآل حسن".

 (.1244( واملعجم املفهرس )2/524ذثرآل ابن حجر يف املجمع املؤسس ) (1)

يِلج  برنْكر البرجر الِِد بِن سر ِد بِن خر اِهيمر بِن حُمرم  ِد بِن إِْبرر ُر بُن حُمرم  اِسِم ُعمر ُبو القر اُ ، أر اِِض، اإِلمر ، ِمنْن ُذرِّ  وهو القر اِديج نِة البرْغدر ي 

ْبِد اهللِ  ِرْيِر بِن عر نرةر )جر ر سر . ُتُويفِّ ةا انر ثِقر يُب: ثر
الر اخلرطِ  (.16/378هن(. س  أعفال  النبفالء )376، قر

 (.41أطراف الغرائب واألفراد ) (2)

 (.2424ثقة صاحب حديث، قال ابن حبان: ربام أخطأ، د   س. التقريب ) (3)

ِ ج  (4) ِش   الُقرر ، صدوَّ له أوها ، خ   َّ. التقريب )امْلرْخُزوِميِّ  أرَْحرُد بُن بر اِِنج اُل: اهلرْمدر ُيقر ، ور  الُكويِفج
ْكر  ُبو بر  (.13، أر

اِِنج  (5)  اهلرْمدر
  ْ ِعيِد بِن ُعمر ، لنيس بنالقوي، وقند تغن  ُجرالُِد بُن سر  الُكنويِفج

ِعيد  اُل: أرُبو سر ُيقر ، ور   ْ ُبو ُعمر اُل: أر ُيقر و، ور ْمر  ، أرُبو عر

 (.6478. التقريب )4يف آخر عمرآل،   

لِِه شواهد صحيحو من قوَ ابن مسعود  (6) ِع اهلر  .إسناده ضعيف، َوِلَوَّ : هو اْبُن األرْجدر وَّ  رْسُ .مر اِِنج  ْمدر

= 
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ائِ  [776] ْبِد الد  ْكِر اْبُن عر ُبو بر ا أر نر ر ُد ْبُن  ،(1)ِم أرْخربر ر  حُمرم  ْعفر ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أنا أرُبو جر أنا أرُبو عر

نِد ْبن َْحرنُد ْبنُن حُمرم   أر
ننْيِ ُبنو احلُسر يِفج ُحُضنوراا، أننا أر ْ ر ِعيلر الص  ُْموُد ْبُن إِْسامر ، أنا حمر

 ِْ ِن أرَْحردر ْبِن نر

ُن ْبُن أر  ْيامر اِسِم ُسلر اآل، أنا أرُبو القر اْذشر ُب فر دِّ ب اِس امْلُنؤر ُد ْبُن العر ، ثنا حُمرم  اِِنج ر َْحردر الط ربر
ْينُ   ،(2) ثننا رُسر

ِريج  ِن اجلرْوهر ْبُن النجْعامر
نْن  ،(3) ، عر ِ ْ بر ةر ْبنِن النزج نْن ُعنْرور بِينِه، عر نْن أر نراِد، عر َْحرِن ْبُن أريِب الزِّ ْبُد الر  ثنا عر

نُه ُصنْحبرة   –ْبِن ُمْكنرر   األرْسنلرِميِّ  انرنْت لر ثر : ملر ن -ور نالر ْكنر  إىِلر قر ُبنو بر نا أر جر هِبر نرر وُ " خر نِت "النرج لر زر ا نر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( واألسنامء والصنفا  لنه 2083( والبيهقي يف شنعب اإلينامن )306وأخرجه عريامن الدارمي يف الرد عىل اجلهمية ) =

 ( من طريق أَحد بن بش ، بنحوآل.2/228( واخلطيب يف تار ه )517)

ثر 119وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) د  ، حر و احْلرنرِفيِّ ْمر   ْبِن عر
ِ
ء فالر ، بنحوآل.( من طريق العر ْن ُجرالِد  ، عر ةر ائِدر  نرا اْبُن أريِب زر

اِك بنن منزاحم، عنن ابنن 5/252وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة ) ( منن طرينق جنويرب بنن سنعيد األزدي، عنن الضنح 

 مسعود، بنحوآل.

ِد ْبنِن ( من طريق حُمرم  2/228( واخلطيب يف تار ه )302( ومتا  يف فوائدآل )5/240وأخرجه وابن بطة يف اإلبانة )

، هبذا اإلسناد مرفوعاا. وقال اخلطيب: هنذا احلنديث منكنر جندا ويف إسننادآل غن  واحند  ، عن ُجرالِد  ْغَِّشِّ ْبِد اهلل ِ الد  عر

 من املجهولني.

فالر 120وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) نر اْلكر : "إِن  أرْحسر الر ْبِد اهلل ِ، قر ْن عر ، عر
ل  ِد ْبِن ِهفالر ُ  اهلل ِ ( من طريق اأْلرْسور نفالر ". ِ  ثر

 إسنادآل صحيح.

ننر اهلرنْدِي..."  ( عن ابن مسعود 7277( )6098وأخرجه البخاري ) أرْحسر تراُب اهلل ِ، ور
نر احلرِديِث ثِ : "إِن  أرْحسر الر قر

 فذثرآل.

ةر امْلرْقِديِسج  (1) ائِِم ْبِن نِْعمر ْبِد الد  ْكِر ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ُبو بر نْعي  يِف  أر سر  ور
ة  نفالدر جر  ور

نة  ا َِه  انر ذر اِ ، ثر ُر ُمْسنُِد الش  م  الُِح اخْلراِشُع امْلُعر الص 

ْوتِ  طرعر بِمر ْهِم، اْنقر ِحيحر اْلفر  صر
ِ
اء يحر اإِلْصغر

لِ انر مر ثر ْزَِّ، ور لرِب الرِّ ناِ ، تنويف سننة )طر نة  ِمننر امْلرْرِوي  لر هنن(. معجنم 718ِه َُجْ

 (.2/402شيوخ الذهبي )

يِفيج  (2) ب اِس اللِّ ُد ْبُن العر ينِف، قنال اخلطينب: ثقنة.حُمرم  ُب، موىل ابن هاشم، ُيعرف بلحية اللِّ دِّ ْبِد اهللِ امْلُؤر ُبو عر وقنال ابنن  ، أر

هنن(. تنناريخ بغننداد 290املننادي: صنندوَّ، رجنل صننالح. وقنال السننمعاِن: ثنان ثقننة صندوقا صنناحلا. تنويف سنننة )

( إرشناد القنايص والنداِن إىل شنيوخ الطنرباِن 8/362( الريقنا  البنن قطلوبغنا )11/245( األنساب )4/189)

(920.) 

ِريج  (3) انر اجلرْوهر ْرور ِن بِن مر ْيُ  بُن النجْعامر ، ثقة هيم قليفالا، خ  رُسر اِديج نْيِ البرْغدر ُبو احُلسر ، أر ْؤُلِؤيج  (.2218. التقريب )4اللج



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 171 
 

نير 
ثِ : اامْلُرْشِ ْكر  ُبو بر الر أر قر ت فر اِحبِكر ُ  صر فالر ا ثر ذر اُلوا: هر قر ا ، فر ذر لر هر ْنزر اىلر أر عر تر كر ور برارر هلُل تر

(1). 
." إِن امر ُهور "نِيرار  "، ور يران  ِعنرا "بر امر عر يِف سر قر  ور

اِد  نر ِديِث اْبِن أريِب الزِّ ْعِرُفُه إاِل  ِمْن حر ِريب  الر نر ِحيح  غر ن  صر سر : حر الر قر ِمِذيج ور ْ اآُل الرتِّ ور رر
(2). 

ِرير  الط   [777] ُد ْبُن جر الر حُمرم  اِهيمر قر الر أرَْحرُد ْبُن إِْبرر قر : ور يج
ِ
ربر

اِشمر  (3) ا الن ْْضِ هر بر ِمْعُت أر : سر

اِسِم  ْبنر اْلقر
نفالر  )......(  (5))....(  (4) ُقْلنُت: ثر ِن الُقنْرآِن، فر ُم عر ل  تركر اِهيم ير إِْبرر

ترْسنُكت  (6) اهلل ور

ا اخلربِيُث  ذر الر هر ُقْلُت ملر ا قر ، فر ّب إِِلر  ن   - (8)امْلِِرييِس   (7)أرْعنِي برِْش  –أرحر ِديداا ِمنْن  هُ أر ْ ُه؛ حتر ُْلوَّ  ُثلج َمر

ْخُلوَّ   ْيسر بِمر ُه لر ن  : أر ُقولر أرْن ير
(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيدر إسناده حسن (1) . وشيخه أبو جعفر: هو الص  يراُء امْلرْقِديِسج ْبِد اهللِ احلرافُِظ: هو الضِّ ُبو عر ، مَض هو وشنيخه حممنود . أر الرِِنج

اآل: مَض ] [. 753]  [.773اْبُن فراذشر

[. وانظنر ختنري  774احلديث أخرجه الطرباِن يف ثتاب السنة، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وقد مَضن بتخرجينه ]

 املصنِّف.

( 1769( )1676) وهبذا اإلسناد يروي الضنياء املقنديس سنامعه لكتناب السننة. انظنر عنىل سنبيل املرينال: املختنارة 

(2539 .) 

نه األلباِن3194سنن الرتمذي ) (2)  .يف سنن الرتمذي ( وليس فيه لفظ "ثفال  اهلل" وال "أنزله اهلل". وحس 

ِقيج  (3) ْورر ريِ   الد  اِهيمر بِن ثر ، ثقة حافظ. التقريب )، أرُبو لعله: أرَْحرُد بُن إِْبرر ْبِديج ْبِد اهللِ العر  (.3عر

"، ثقة ث (4) ُ ِر ْي ُبُه "قر قر ، لر اِِنج اسر اِديج اخلُرر  البرْغدر
ُبو الن ْْضِ ، أر ْيريِيج اِسِم ْبِن ُمْسلِم  الل  اِشُم ْبُن القر  (.7256بت، ع. التقريب )هر

 طمس بمقدار ثلمتني، وتقديرَها: "يقول: سمعت" (5)

 بمقدار تسع ثلام .طمس  (6)

ا". (7) ُة: "برِْشا  ثذا، واجلراد 

ِويج  (8) ندر نةر العر ِرْيمر ن بنُن ِغيرناِث بنِن أريِب ثر َْحرِن برِْشُ ْبِد الر  ُبو عر لُِّم، امْلُنراظُِر، البراِرُع، أر نْوالرُهُم، البرْغندر  امْلُتركر ن، ِمنْن مر ، املرِرْييِسج اِديج

نناِب  ْيننِد بنِن اخلرط  اِِل آِل زر نور ِع مر رر نلرخر ِمنننر الننور اْنسر ْيننِه، ور لر لرننبر عر غر نفالرِ ، فر ننرر يِف الكر نرظر ، ور
ِ
ناء هر برنناِر الُفقر

ن ِمننْن ثِ ننانر برِْش  ، ثر

نانر  ت نى ثر ْينِه، حر ا إِلر عر در ْلِق الُقْرآِن، ور ْولر بِخر در القر ر  جر ى، ور الت ْقور ترنُه أرْهنُل الِعْلنِم،  ور قر مر رُهم، فر
ناملِ عر نآِل ور ِ ِْ ننْير اجلرْهِمي نة يِف عر عر

ن : يِف آِخنِر سر نا ر مر ْتبراِعنِه. ور االرتِِه ِمْن أر قر فر مر لرق  ْل تر ، بر انر ْفور ْهمر بنر صر ْ ُيْدِرْك جر َلر ، ور ة  آُل ِعد  رر ف  ثر بر 218نرِة )ور نارر نْد قر قر هنن( ور

. س  أعفال  ننِْير  (.10/199النبفالء ) الري امر

 َل أقف عىل هذا اخلرب عند غ  املصنِّف. (9)
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ْتُلوآُل: "ما عىل )...(  ير
(1) ." 

ول  
ُ
ز
ُّ
 ف ي الن

ٌ
اب
َ
 ب

 
ي  [778] دِّ نرا جر ر أرْخربر

ن ،(2) ابِعر اِئِم يِف الر  ْبنِد الند  َْحرنُد ْبنُن عر نِني أبنا أر ْبنُد الغر ِة، أبننا احلرنافُِظ عر

ْينِه  ،(3)امْلرْقِديِسج  ْنُجور نِد ْبنِن زر َْحرنُد ْبنُن حُمرم  ْكنر  أر ُبنو بر ِة، أبننا أر ِري  نْدر نلرِفيج بِاإِلْسنكر أبنا أرُبو طراِهر  السِّ

اِِنج  ْنجر الز 
اِديج  (4) اِهِر ْبُن طراِهر  البرْغدر ْبُد القر ، أبنا عر انر ْنجر بِزر

نِر  ،(5) ْعفر نُد ْبنُن جر و حُمرم  ْمنر  أبنا أرُبو عر

ر   طر ْبِن مر
اِرُع  ،(6) ْيد  النذ  نر ْبنِن أريِب ُسنور نُد ْبنُن ُعنرْيامر ثننا حُمرم 

ِك  ،(7) َْحرِن ْبنُن امْلُبرنارر ْبنُد النر  ثننا عر
(8)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقادر ثلمتني، َل أستطع قراءهتام. وقد ثتب هذآل اجلملة بخط دقيق فوَّ قوله: )باب يف النزول(. (1)

اِهيمر  (2) ِد ْبِن إِْبرر بِْد اهلل ِ ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم  يِن أرُبنو  أرَْحرُد ْبُن عر اُب الندِّ ، ِشنهر نُْصنور  امْلرْقنِديِسج ِعيلر ْبنِن مر َْحرِن ْبنِن إِْسنامر ْبنِد النر  ْبِن أرَْحردر ْبنِن عر

بِْد اهلل ِ، رجل  حسن   يِن عر بِّ الدِّ
اِ  حُمِ الُِد اإِلمر ب اِس ور نانر اْلعر نُكوِن، ثر ريِنُ  السج ُهور رجل  خن   صنالح  ثر ، ور ُف بِاحْلراجِّ اْبِن املُِْحبِّ ُيْعرر

نرةر ) ر سر للِن اِس، ُتُويفِّ ُخ لِنرْفِسِه ور يرنْسر ُظ اْلُقْرآنر ور حُيرفِّ ، ور بْيرانر لُِّم فِيِه الصِّ ْكترب  ُيعر ُه مر  (.16هن(. معجم الشيوخ للسبكي )730لر

ُبو حُمرم   (3) ر  امْلرْقِديِسج أر ْعفر ِن بِن جر سر افِِع بِن حر وِر بِن رر يِلِّ بِن رُسُ اِحِد بِن عر ْبِد الور نِيِّ بُن عر ْبُد الغر  عر
ِعْييلج د  ْشنِقيج ، اجلرام  مر ، ُثنم  الدِّ

، املتو  سنة ) ، احلرنْبريِلج احِليج أ، الص  يج يف هننذيب الكنامل، لنه 600امْلرنْشر بنه امْلِنزِّ ِل" النذي هذ  نامر هن( صناحب ثتناب "الكر

 (.21/443ترَجة طويلة يف س  أعفال  النبفالء )

ْكر  أرَْحردُ  (4) ُبو بر ُر، أر م  ِقْيُه، امْلُعر اُ ، الفر اِِن  اإِلمر ْنجر ْيه الز  ور ْنجر ِد بِن زر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ْيه احلرنافِظ: بُن حُمرم  ور الر ِشْ ر افِِعّي، قر ، الش 

ِقْيهاا، ُمْتِقناا. وزنجان: بلدة عىل حد أذ انر فر ربيجنان منن بنفالد اجلبنل قريبنة منن أهبنر وقنزوين. األنسناب للسنمعاِن ثر

 (.19/236( س  أعفال  النبفالء )6/325)

اِديج  (5) نُْصْور  البرْغدر ُبو مر ، أر اِهِر بُن طراِهر  ْبُد القر نُِّن، األُْستراُذ، عر ُة، البراِرُع، امْلُترفر فال مر نانِْيِف العر اِحُب الت صر صر ان، ور اسر ِزْيُل ُخرر ، نر

ايِْينِّي، منن تصنانيقه: ا رر اَّ اإِلْسفر ِة إيِِب إِْسحر انر أرثربر ترفالرِمذر ثر افِِعي ِة، ور ُد أرعفالرِ  الش  أرحر ِة، ور نُه البرِدْيعر لر لفنرَّ بنني الفنرَّ، ور

العر  انِْيُف يِف الن ظرر ور ي ا ، ما  سنة )ترصر
 (.17/572هن(. س  أعفال  النبفالء )429ْقلِ

نر  الن  (6) طر نِد بنِن مر نِر بنِن حُمرم  ْعفر ُد بُن جر و حُمرم  ْمر  ُث، أرُبو عر دِّ اِمُل، امْلُحر آُل، العر اُ ، الُقْدور ْيُخ، اإِلمر ناُبْوِريج الش  نْيُخ  ْيسر ني، شر ثِّ امْلُزر

، تويف سنة ) ان  إِْتقر  ور
ا ِحْفظ  انر ذر ِة، ثر الر  (.16/162هن(. س  أعفال  النبفالء )360العدر

يج  (7) ِ ِْ  البر
نر بِن أريِب ُسوْيد  ُد بُن ُعرْيامر نر حُمرم  ُبو ُعرْيامر ُر، أر م  ُث، امْلُعر دِّ ْيُخ، امْلُحر ، الش  ُقْطنِيج ارر الند  نِديل ور ُه: اْبنُن عر فر نع  اِرُع، ضر ، الذ 

. س  أعفال  النبفالء ) ة  ْبلر ثرفالرِث مائر ر قر  (.14/49ُتُويفِّ

ناِويج  (8) فر ن الطج ْيَِّشج ْبنِد اهللِ العر ِك ْبنِن عر َْحرِن ْبنُن امْلُبرنارر ْبُد الر  نّي عر ِ ِْ ند، البر ُبنو حُمرم  ْكنر، وُيقنال: أر ُبنو بر ، أر نُدويِسج ، وُيقنال: الس 

، ثقة. التقريب ) اِِنج  (.3996اخُلْلقر
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نر  ْيامر نننننْيُل ْبنننننُن ُسنننننلر ثننننننا ُفضر
نننننى ْبنننننِن ُعْقبرنننننةر  ،(1) نننننْن ُموسر عر

اَّر ْبننننن ،(2) نننننْن إِْسنننننحر  نِ عر

يرى  ْ حير
ُسنوُل اهللِ  ،(3) نالر رر : قر نالر اِمِت قر ةر ْبِن الص  ْن ُعبرادر نَنا : »عر َُ َرب  ِحنَْي َيْبَقني ُثُلنُث  َينْنِز

ْيِل اآل َُ اللَّ ِفَر َأَِل َعْبٌد ِمْن ِعَباِدي َيْدُعوِِّن َفَأْسَتِجيَب َلهُ  :ِخِر، َفَيُقو ِْ ، َأَِل َظاَِلٌ لِنَْفِسِه َيْدُعوِِّن َفنَأ

ُه، َأَِل َعان   َلُه، َأَِل ُمْقِِتٌ َعَلْيِه ِرْزُقُه َيْدُعوِِّن َفَأْرُزَقُه، َأَِل َمْظُلوٌم َيْذُكُرِِّن َفَأْنُُصَ
كَّ َيْدُعوِِّن َفَأُفن (4)

ََ   َعاَنَتهُ  نَا  :َقا ْبُح، ُثمَّ َيْعُلو َرب   .(5)«َعَا ُكْرِسييهِ  َفَيُكوُن َكَذلَِك إَِ  َأْن ُيَصاَّ الص 
نُد ْبنُن أريِب  [779] نى حُمرم  ُبنو ُموسر ، أبننا أر نِنيِّ ْبُد الغر اِئِم، أبنا عر ْبِد الد  ي، أنا اْبُن عر دِّ نرا جر ر أرْخربر

اِِنج  ْصبرهر
ْكر  األر بر

، أنا  ،(6) يِفج ْ ر  الص 
د  ِعيلر ْبِن حُمرم  ُْموُد ْبُن إِْسامر  حمر

نُْصور  ُد ْبُن أنا أرُبو مر ْكر  حُمرم  ُبو بر أر

انر  اذر ْبِد اهللِ ْبِن شر ، ثننا عر اِصنم  ْمنِرو ْبنِن أريِب عر َْحرنُد ْبنُن عر ، أبننا أر
ند  نِد ْبنِن حُمرم  ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ، أنا عر

اُج ْبنُ  ج  اِهيمر  ،(7)ُيوُسفر  حر ْعُقوُب ْبُن إِْبرر ثنا ير
ْهِريِّ  ،(8) ثنا اْبُن أرِخي الزًّ

ِد ْبِن  ،(9) ِه حُمرم  مِّ ْن عر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُبو ُسلر  (1) ، أر يج ِ ْ نر النجمر ْيامر ْيُل ْبُن ُسلر يج ُفضر ِ ِْ نر البر  (.5427، صدوَّ له خطأ ثري ، ع. التقريب )ْيامر

نِديج  (2) ِ ج األرسر ي ناش  الُقنرر ى بُن ُعْقبرنةر بنِن أريِب عر ، ثقنة فقينه، إمنا  يف املغنازي. التقرينب  ُمْوسر ِِنج  امْلرندر
ند  ُبنو حُمرم  ، أر ِقنيج امْلِْطرر

(6992.) 

أخي عبنادة ْبنن الصنامت، ، وُيقال: إسحاَّ ْبن حييى ْبن الوليد اْبن إسحاَّ بن حييى بن الوليد بن عبادة بن الصامت (3)

ةر   (.392. التقريب )األرْنصاِرّي املدِن، جهول احلال، أرسل عن ُعبرادر

اِِن: األرِسُ . فتح الباري البن حجر ) (4)  (.9/519العر

ائِِم: مَض ]إسناده ضعيف (5) ْبِد الد  : مَض ]741. أرَْحرُد ْبُن عر لرِفيج أرُبو طراِهر  السِّ  [.742[، ور

ْعنىلر الفنراء يف إبطنال التنأويفال  )6079( والطرباِن يف الكب  )717َجري يف الرشيعة )وأخرجه ا ( 254( وأبو ير

 من طريق عبد الرَحن بن املبارك، به.

ْبِد اهلل ِ 1066وسيأيت ] ابِِر ْبِن عر  هبذا اللفظ باختفالف يس . [ من حديث جر

بِْ ُ  (6) ُة، احلرافُِظ الكر فال مر اُ ، العر نرر اإِلمر ى أرَْحردر بِن ُعمر رر ابِن أريِب ِعْيسر ْكر  ُعمر ُد ابُن أريِب بر ى حُمرم  ُبو ُمْوسر ، أر ثنِْير دِّ ْيُخ امْلُحر ُة، شر  ، الريِّقر

ى امْلرنِدْينِيج  ِد بِن أرَْحردر بِن أريِب ِعْيسر انِنِه، بِن حُمرم  مر نَّ يِف زر نافِظ امْلررْشِ انر حر نانِْيِف،ثر ناِحُب الت صر ، صر نافِِعيج ، الش  اِِنج ْصنبرهر
، األر

نرةر ) ر سر  هن(. س  أعفال  النبفالء.581ُتُويفِّ

اج   (7) ج  اُج بُن ُيْوُسفر بِن حر ج  ، ثقة حافظ،   د. التقريب )حر ِفيج ْعُقْوبر الري قر اِعِر أريِب ير  اْبُن الش 
د  ُبو حُمرم   (.1140، أر

ْهِريج  (8)  الزج
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهيمر بِن عر ْعِد بِن إِْبرر اِهيمر بِن سر ْعُقوُب بُن إِْبرر ، ثقنة فاضنل. التقرينب ير ِِنج ُبو ُيْوُسفر امْلرندر ، أر

(7811.) 

ْهن (9) اب  الزج ْبنِد اهللِ بنِن ِشنهر ْبِد اهللِ بِن ُمْسنلِِم بنِن ُعبرْينِد اهللِ بنِن عر ُد بُن عر ، ِريج حُمرم  ْهنِريِّ ، اْبنُن أرِخني الزج ِِنج ْبنِد اهللِ امْلرندر ُبنو عر ، أر

= 
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ب اَِّ  ِِن اْبُن ُعبرْيِد ْبُن الس  ر ، أرْخربر م 
ُسنولر اهللِ  (1)ُمْسلِ نُه: أرن  رر غر لر ُه بر ن  :  أر نالر نَنا»قر َُ َرب  ِمنْن   َينْنِز

يْ  ََمِء اْلُعْلَياَِخِر اللَّ  ِ  السَّ
ُق اْلَعلِيمُ " :ِل، َفُينَاِدي ُمنَاد  َلَّ ََ اْْلَ نََمِء، ُثنمَّ "َأَِل َنَز ، َفَيْسُجُد َأْهُل السَّ

 بَِذلَِك، َفََل َيُمر  بَِأْهِل َسََمء  إِِلَّ َوُهْم ُسُجودٌ 
 .(2)« ُينَاِدي فِيِهْم ُمنَاد 

ْبُد اهللِ ْبنُ  [780] نرا عر ر نْيِ  أرْخربر احلُسر
اُلوا: أبنا  (3) ة  قر راعر َجر ور

نر  (4) نفال  يج ْبُن عر كِّ مر
نيِلج  ،(5) أبننا عر

ْلُدون  اِزينِيِّ  ،(6)ْبُن خر يِلج اْبُن امْلرور أبنا عر
(7)،   ِْ ُد ْبُن أريِب نر أبنا حُمرم 

، أبنا  ،(1) أبنا ُيوُسُف امْلريرانرِجيج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6049صدوَّ له أوها ، ع. التقريب ) =

ب اَِّ، ا (1) ِعيُد ْبُن ُعبرْيِد ْبِن الس  ِفيج سر ، ثقة، د   َّ. التقريب )لري قر ِِنج ب اَِّ امْلردر ُبو الس   (.2360، أر

، وشيخه عبد اهلل: سبقوا ]إسناده ضعيف إرساله (2) انر اذر ْكِر أْبُن شر ُبو بر ، وشيخه أر يِفج ْ ر ُْمود  الص   [.753. حمر

ننة )احلدي ننة" وصنل إليننا 506ث أخرجه ابن أيب عاصم يف السج يف  -( ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وثتناب "السج

 (.1/5من طريق عبد الغني، هبذا اإلسناد، انظر مقدمة الكتاب ) -إحدى طرقه 

ْهيِلِّ 248( واملروزي يف تعظيم الصفالة )74وأخرجه أبو داود يف املراسيل ) ، عن يعقوب بنن ( عن حممد بن حييى الذج

ب اَِّ(. وضنعفه األلبناِن ِِن ُعبرْيُد ْبُن الس  ر . وسنوف (506)يف ظنفالل اجلننة  إبراهيم، هبذا اإلسناد، إال أهنام قاال: )أرْخربر

 [.1071ُيورد املصنُِّف طريق املروزي يف "الصفالة" ]

نْيِ ْبِن أريِب الت ائِِب ْبِن أريِب الْ  (3) ْبُد اهلل ِ ْبُن احْلُسر اِريج عر يِلل األرْنصر ْيِش ْبِن أريِب عر ، شنيخ  ِمننر عر
ند  ُبو حُمرم  يِن أر ْدُر الدِّ ْيُخ امْلُِسنُْد بر ، الش 

ُه ملك   ، لر ْشِقيِّنير مر ا يِف ِصنالدِّ ريِن ا ُبنوآُل ثر ُه أر عر اِة. أرْسمر ْعِض اْلُقضر ىلر بر ُد عر ْشهر ير ُْم، ور ُل هلر ث  ترور ير ، ور اءر رر اِخُل األُمر ُيدر ، ور ِرآِل وثروة  غر

، وغ آل، تويف سنة ) فالنر يِّ ْبِن عر كِّ  (.58هن(. معجم الشيوخ للسبكي )735ِمْن مر

حجنر إحندى سنامعاته لنن )مسنند ابنن راهوينه(. املعجنم املفهنرس  هبذا اإلسناد من مكي إىل ابنن راهوينه: ذثنر ابنن (4)

(477.) 

نيِّ بنِن خر  (5) كِّ نل م بنِن مر يج بُن امْلُسر كِّ  مر
د  ُبو حُمرم  ْيِن، أر ِدْيُد الدِّ ُر، سر م  ْدُل، امْلُعر ْيُل، العر

ْيُخ اجلرلِ نل مِ الش  بنِن أرَْحرندر بنِن  لرنِف بنِن امْلُسر

، امْلِ  ْشنِقيج مر ، الدِّ فال ِِنج ، العر ْييِسج فال نر القر يِلِّ بِن عر اِحِد بِن عر ْبِد الور ْقِر بِن عر ِد بِن ِحْصِن بِن صر ْينت حُمرم  ، ِمنْن بر ْيبِنيج ، الطِّ يج
ْسنكِ

ة،  نِحْيحر اتنه صر اير ِرور ، ور
ة  اير ِرور ْلنُدْونر وغن آل. تنويف سننة )ترقد   ور نِمعر ِمننر عنيِلِّ اْبنن خر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 652سر

(23/286.) 

يِلّ ْبن هبة اهلل  ْبن عيل ْبن خلندون (6) ُبنو املعناِل النواعظ، ذثنرآل النذهبي يف وفينا  سننة )عر هنن(. تناريخ اإلسنفال  575، أر

(12/557.) 

نْيِ  (7) ِن بِن احُلسر يِلج بُن احلرسر ِن عر ، أرُبو احلرسر ْشقر ْيُخ ِدمر ُة، شر اَِلُ، امْلُْسنُِد، امْلُْقِرُئ، الريِّقر ْيُخ، العر ِمّي الش  لر يِلل السج ،  بِن عر ْشنِقيج مر ، الدِّ

ِمْعُت ِمنْاْبُن ا افظ  لِْلُقْرآِن، سر ، حر ة  ْسُتور  ثِقر ْيخ  مر اثِر: شر سر الر اْبُن عر عفالر إِْسنراُدآُل، قر د ور ر  فر ، تر اِزينِيِّ ة. تنويف مْلرور ِسْ ر اءا ير ُه أرجزر

 (.19/437هن(. س  أعفال  النبفالء )514سنة )
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لر  ادر ُد ْبُن شر حُمرم 
لِيِد ثنا إِْس  ،(2) ، أبنا أرُبو الور اِهيمر اَُّ ْبُن إِْبرر حر

ْمنِرو  ،(3) نْن عر ، عر ةر نلرمر ثنا َحر اُد ْبُن سر

ْن نرافِِع ْبِن ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم   ،(4)ْبِن ِدينرار   عر
(5)،  : الر ُسوِل اهللِ قر ْن رر بِيِه، عر ْن أر َُ اهللُ ُكلَّ َلْيَلو  »عر َينِْز

ْنَيا َفيَ  َُ إَِ  َسََمِء الد  ِفَر َلهُ  :ُقو ِْ  /ب[87/ ] .(6)« َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه  َوَمْن َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُث، أرُبو احلُ  (1) = دِّ بُِ ، امْلرْأُموُن، امْلُحر ْدُل الكر نر بنِن العر ن ُعنرْيامر  ِْ َْحرِن بنِن أريِب نر ْبنِد النر   عر

ند  ِفْيِف أريِب حُمرم  ْيِخ العر ُد اْبُن الش   حُمرم 
نْيِ سر

، تويف سنة ) ْشِقيج مر ، الدِّ  الت ِميِميج
ْعُروف  اِسِم بِن مر قتِه. س  أعفال  النبفالء )446القر انر حُمْترِشمر ور ثر  (.17/648هن( ور

اُ ، املُْ  (2) ناإِلمر نْوالرُهُم، الن ْيسر ب ناِس اهلراِشنِميج مر ُبنو العر ، أر نيِلل لر بنِن عر ادر ُد بُن شر ُر، حُمرم  م  ُث، امْلُْقِرُئ، امْلُعر دِّ ، تنويف سننة حر اُبوِريج

 (.14/263هن(. س  أعفال  النبفالء )311)

ْبِد امْلرلِِك البراِهيِلج  (3) اُ  ْبُن عر ، ثقة ثبت،، ع. التقريب )ِهشر يج ِ ِْ يراليِِسج البر لِْيِد الط  ُبو الور  (.7301، أر

، األرْثرر ُ  (4) يج ِحيج امْلركِّ  اجُلمر
د  ُبو حُمرم   (.5024، ثقة ثبت، ع. التقريب )أر

بُ  (5) ِِنج أر يِلج امْلردر ِ ج الن ْوفر ْبِد اهللِ الُقرر ُبو عر : أر ِقْيلر ، ور
د   (.7072، ثقة فاضل، ع. التقريب )و حُمرم 

: مَض ]إسناده صحيح (6) اِهيمر 744. امْلريرانرِجيج اَُّ ْبُن إِْبرر إِْسحر : مَض ][، ور ةر لرمر ْيِه. وَحر اُد ْبُن سر ور اهر  [.711: هو ابن رر

ْيِه يف مسندآل  ور اهر  ، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.-يف اجلزء املفقود  –احلديث أخرجه ابن رر

يف  ( من طرينق َحر ناد ، بنه.  وصنححه األلبناِن507( وابن أيب عاصم يف السنة )16747( )16745وأخرجه أَحد )

[ منن طرينق أيب الوليند، 1074. وسيخرجه املصنِّف من طريق الطنرباِن يف الكبن  ]عيب يف املسندوش ظفالل اجلنة،

 هبذا اإلسناد.
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 عاىل:باب قول اهلل ت
 . [5]طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ 

ْن منزل الغيث ومطعم الريامرت الرَحن الذي استوى عنىل  [781] ويف الزبور يقرؤون: "مر

 العرش".

اِِل":  [782] ْعلرب  يِف "األرمر الر ثر قر اُء   [11]فصلت:  چۅ  ۉ  ۉ       ې  چ »ور نر  الر الفر قر
(1)  :

: اْسترْوىلر  ُقوُلونر ُة ير امْلُْعترِزلر ا، ور ْيهر لر ْقبرلر عر : أر ُقوُلونر اُبنرا ير  .(2)« أرْصحر
ِِن  [783] ر أرْخربر

اُج احلرنافُِظ، أبننا  (3) أرُبو احلرج 
ناِريِّ  (4) رر  اْبنُن الُبخر

ناثِ سر نُة بِنْنُت عر مر
فراطِ ور

(5) 

يل  كِّ ْينرُب بِنُْت مر زر ور
يرى ور  (6) ْ ُة بِنُْت حير مر

ذر ]ح[ (7)فراطِ زر ْ ُر اْبُن طرربر اُلوا: أبنا ُعمر  قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِديج  (1) نُْظنْور  األرسر ْبنِد اهللِ بنِن مر اِد بِن عر يرى بُن ِزير ْ ا حير ِري  ثر ُبو زر انِْيِف، أر اِحُب الت صر ُة، صر فال مر ،  العر ، الن ْحنِويج نْوالرُهْم، الُكنْويِفج مر

ننرةر ) نا ر سر ِمْ ُ امْلُْؤِمننِْير يِف الن ْحِو. مر اُء أر ر  ْعُضُهْم: الفر الر بر ، قر ةا انر ثِقر ، ثر يِّ
ائِ سر
اِحُب الكِ هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 207صر

(10/118.) 

 (.1/174جالس ثعلب ) (2)

يرا (، انظر التخري . (3) ي: ثتب املصنُِّف سامعه عىل أصل )املزثِّ  هبذا اإلسناد من أيب احلجاج إىل املزثِّ

هبذا اإلسناد من ابنن البخناري وفاطمنة بننت عسناثر فقنط: ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )اجلنزء األول منن فوائند أيب  (4)

ي، انتقاء ال ثني إسحاَّ إبراهيم بن حممد بن حييى املزثِّ ائِند امْلُزر ور دارقطني( وسامآل يف املعجنم املهنرس بنن )األول منن فر

بِ (. املجمع املؤسس )  (.1526( املعجم املفهرس )265، رقم1/340اْلكر

 حممند القاسنم اْبنن احلنافظ الكبن  حمندث الشنا  أيب أريِب  فاطمة بنت احلافظ أيب القاسم عنيل ابنن احلنافظ هبناء النّدين (5)

، جليلنة، عالينة اإلسنناد، ُمعرقنةا يِف احلنديث،  القاسم عيل بن احلسن ابن عساثر، أّ  العرب الّدمشقية، ثانت أصيلةا

نرةر ) يرْت سر  (.15/502هن(. تاريخ اإلسفال  )683ُتُوفِّ

يِلّ ْبن ثامل احلّراِنّ  (6) ، أّ  أرَْحرد الّزاهدة، العابندة، امْلُْسنندة، رو  الكرين  وطنال عمرهنا. وثاننت زينب بِنْت مكي ْبن عر

ن بقي من النّسناء يِف النّدنيا، وهني أخنت الفخنر عنيل يف الرضناع والسنامع. توفينت سننة ) هنن(. تناريخ 688أسند مر

 (.15/606اإلسفال  )

زر ِستج  (7) ايِامر يرى ْبِن قر ْ ِب بِنُْت حير رر نرر اْلعر " ِمنْن ُعمر نيِّ ثِّ ْت "ُجنْزأرِي امْلُزر نِمعر ْشِقي ُة، سر مر ْوالهُتُُم، الدِّ ُة مر نِْدي 
ُأ ج اخْلرْ ِ اْلكِ يرى ور ْ  ، ُأ ج حير

نر ْ  لر ازر أرجر ، ور ذر زر ْ نرةر )ْبِن طرربر يرْت سر اهِترا. قاله الذهبي. ُتُوفِّ ْرِوي   (.1/288هن(. معجم شيوخ الذهبي )684ا مر
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اِئِم، أبنا اْبُن امْلرْعُطوشِ  ْبِد الد  : أنا اْبُن عر االر مج أريِب قر عر  ور
ِ
اء ا اْبُن أريِب اهلرْيجر نر ر أرْخربر )ور

(1) ): االر  (2)قر

د   أبنا ِهبرُة اهللِ ْبُن حُمرم 
ُبنو طرالِنِب  ،(3) اِهيُم ْبنُن بنن أننا أر ، أبننا إِْبنرر نر نْيفالر ْبنُن غر

يرنى  (4) ْ نِد ْبنِن حير حُمرم 

ي ثِّ نِر  ،(5)امْلُزر نِد ْبنِن األرْزهر َْحرنُد ْبنُن حُمرم  ب ناِس أر ُبو اْلعر أبنا أر
نةر  ،(6) ُبنو ثِنرانر ِس أر ُْشر

نُد ْبنُن األر ثننا حُمرم 

يٌّ  ِ ِْ بر
ِة احْلرنرِفيج  ،(7) ُبو امْلُِغ ر هُ  -ثنا أر ْبِد امْلرِجيِد ور ْ ُ ْبُن عر الِند   ،(8) -ور ُعمر ُة ْبُن خر ثنا ُقر 

نِن  ،(9) عر

ننِه  ننْن ُأمِّ ننِن، عر احْلرسر
ْولِننِه  ،(10) ةر يِف قر ننلرمر ننْن ُأ ِّ سر .  [5]طننه:  چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ : عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِك بِن ِهبرِة اهللِ اْبِن امْلرْعُطوشِ  (1) ُك بُن امُلبرارر ُر، أرُبو طراِهر  امْلُبرارر م  ُة، امْلُعر اَِلُ، الريِّقر ْيُخ، العر اُر، أرُخنو احلرِريِميج  الش  ط  ، العر اِديج ، البرْغدر

: نةر الر اْبُن ُنْقطر قر ِع. ور امر ِحْيحر الس  ناا، صر
طِ ِقظاا، فر انر ير : ثر ْيريِيِّ بر الر اْبن الدج ِك، قر اِسِم امْلُبرارر نِحْيحاا. تنويف  أريِب القر ُعُه صر نامر نانر سر ثر

 (.21/400هن(. س  أعفال  النبفالء )599نة )س

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (2)

احِ  (3) ْبِد الور ِد بِن عر اِسِم ِهبرُة اهللِ بُن حُمرم  ُبو القر ُدوَّ، ُمْسنُِد اَفراَّ، أر ْيُل، امْلُْسنُِد، الص 
ْيُخ اجلرلِ ب نالش  اِس بنِن ِد بِن أرَْحردر بِن العر

ْيبراِِنّ  نْي الش  ناحُلصر نِحيُح الس  نن، صر ، ديِّ نة  ، ثِقر نْيخ  : شر اِِنّ نْمعر الر الس  اتِب، قر اِدّي، الكر ْصل، البرْغدر
اِِنّ األر ذر اِسنُع ، اهلرمر ع، ور امر

ة. ما  سنة ) اير ور  (.19/536هن(. س  أعفال  النبفالء )525الرِّ

 ثذا. (4)

اُبوِريج  (5) ْيه الن ْيسر ْخترور يرى بِن سر ْ ِد بِن حير اِهيُم بُن حُمرم  اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ُة، أر ُث، الُقْدور دِّ اُ ، امْلُحر ُثنُه،  اإِلمر حمدِّ ِدآِل ور لر ْيُخ بر ي، شر ثِّ امْلُزر

نْن تربر الن ناُس عر ثر ، ور ُقْطنِيج ارر ْيِه الد  لر ، انتخبر عر اصفالا للح ِّ ْبتاا، ُمْكريِراا، ُمور ، ثر ةا انر ثِقر يُب: ثر
الر اخلرطِ نا ر قر ريِنْ اا. مر ُه ِعْلناما ثر

نرةر )  (.16/163أعفال  النبفالء )هن(. س  362سر

نْجِزّي  (6)  السِّ
ْينث  ر بن ُحرر ِد بِن األرْزهر ب اِس، أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو العر اُ ، احلرافُِظ، أر ان". قالنه النذهبي، اإِلمر ، ذثرُتنُه يِف "امْلِينزر

اآل  ، ور

نْنن ى عر ور ننُه. تننويف سنننة )رر رمر اهت  اثرتننه، ور مذر ننب ِمننْن ِحْفظِننِه ور تعج  ، ور هننن(.  سنن  أعننفال  النننبفالء 312ُه: اْبننُن ِحب ننانر

 (.1/130(. وانظر: ميزان االعتدال )14/296)

ةر السلمي: عن النْض بن إسنامعيل. لنه362ذثرآل الذهبي يف ذيل ديوان الضعفاء ) (7)  ( قال: )حممد بن أُشس، أبو ثِنرانر

 مناث ، ليس بَّشء(. 

بد امْلرِجيد، أربو امْلُِغ ة، احلرنرفيج  (8) ، قال ابن أيب خيريمة: ُسئل حييى بن معني عنه فقال: "صنالح"، قنال ُعمر  ْبن عر يج ِِ ، البر

ب: "ضعيف". وقال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس. وقنال ابنن ِحب نان ابن أيب خيريمة: ثم رضب عليه ابن معني وثت

( 6/377( اجلننرح والتعننديل )6/544يف املجننروحني: ثننان ممننْن ينفننرد باملننناث  عننن املشنناه . التنناريخ الكبنن  )

 (. 604( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )2/199املجروحني )

ُدْويِسج  (9)  الس 
الِد  ُة بُن خر ، ثقة ضابط. التقريب )ُقر  يج ِ ِْ  البر

د  ُبو حُمرم  اُل: أر ُيقر ، ور
الِد   (.5540، أرُبو خر

 (.8578. التقريب )4، مقبولة،   خ ة، موالة أ  سلمة (10)
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اءُ  االْستِور ، ور ْعُقول  ْ ُ مر ْيُف غر ْت: اْلكر الر اجْلُُحنوُد بِنِه ُثْفنر   قر ، ور اِجنب  ُن بِنِه ور اإِلينامر ، ور
ُْهول  ْ ُ جر . غر

در بِِه أرُبو ثِنر ر  فر : تر ُقْطنِيج ارر الر الد  " قر ةر  .(1)انر

ِمننيِّ  ننا يف احلننادي واخلمسننني مننن فوائنند احلرام  وهننو عننندنا أيضا
ويف جلننس ابننن أيب  ،(2)

(3). 
َْحرِن  ْبِد الر  ةر ْبِن أريِب عر بِيعر ْن رر ا امْلرْعنرى عر ذر ُقْلُت: ُرِوير هر

(4)، . الِِك ْبِن أرنرس  مر  ور

ا حُمر  [784] نر ر أرْخربر : فر ةر بِيعر ِديُث رر ا حر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن متر ا   أرم  م 
َْحرِن ْبُن أرَْحرندر ْبنِن  ،(5)  ْبُد الر  أنا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا (1) : سنبقا ] . عم أيب املصنِّف واْبنُ إسناده ضعيف جدًّ
ِ
اء [. 741[. وابنن عبند الندائم: هنو أَحند، مَضن ]738أريِب اهلرْيجر

: مَض ] ذر زر ْ  [. واحلسن: هو البِي.767واْبُن طرربر

ني يف "الفوائند املنتخبنة الغرائنب العنواِل منن حنديث أيب إسنحاَّ املزثني انتقناء  احلديث أخرجنه أبنو إسنحاَّ املزثِّ

يا  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.29 " )وختري  الدارقطني" طبع باسم "املزثِّ

/ب( 50وهو يف "جنزء منتقنى منهنا بانتقناء الندارقطني، منن حنديث املزثني، ومنن حنديث أيب بكنر القطيعني" )َّ

(. وانظنر 118[. وانظر خترجيه يف ثتاب العرش للذهبي )54جاميع العمرية  –عا   3790]الظاهرية، جموع رقم 

[882[ ]883.] 

(، وذاك السامع: هو نفس إسناد املصنف هنا عن أيب احلجناج 40ملصنِّف للمزثيا  يف صفحة )وذثر املحقق سامع ا

 املزي.

 "، وَل أقف عليه.51وقد وصلت إلينا بعضها، وطبعت بتحقيق نبيل جرار، أضواء السلف. وليس فيها هذا اجلزء " (2)

ن نِن عر اَّ، أرُبو احلرسر ُث، ُمْقِرُئ الِعرر دِّ اُ ، امْلُحر نالر وهو اإِلمر ، قر اِديج ِمني، البرْغندر ْفنص بنن احلرام  نرر بنِن حر يِلج بنُن أرَْحرندر بنِن ُعمر

نرةر ) ا ر سر ْقتِِه، مر ا يِف ور هر ُعُلوِّ اءا  ور انِْيِد الِقرر در بِأرسر ر  فر ناا فراِضفالا، تر يِّ ُدوقاا در انر صر ْيُب: ثر
هن(. س  أعفال  الننبفالء 417اخلرطِ

(17/402.) 

 [ من طريق ابن أيب الفوارس يف "جلسه".882رقم ]سيخرجه املصنف ب (3)

ننارِس اْبننِن أريِب  ننِد بنِن فر ننُد بنُن أرَْحرنندر بننِن حُمرم  ننْتِح حُمرم  ُبننو الفر نال، أر ح  ننُق، الر  قِّ نناُ ، احلرننافُِظ، امْلُحر ننْهل  وهنو اإِلمر اِرِس سر ننور  الفر

ْشُهوراا  انر مر ثر ايُِخ، ور ْيِه امْلرشر لر ، انتخب عر اِديج ة، تويف سنة )البرْغدر املعرفر ح ور فالر الص  هن(. س  أعفال  الننبفالء 412بِاحِلْفظ ور

(17/223.) 

ِ ج الت ْيِميج  (4) ْوخ  الُقرر رج َْحرِن فر ْبِد الر  ُة بُن أريِب عر بِْيعر ْوالرُهم،  رر نِة مر بِيعر ، امْلرْعنُروُف بِرر ِِنج َْحرِن امْلرندر ْبنِد النر  ُبو عر اُل: أر ُيقر ، ور نر ُبو ُعرْيامر أر

ْأِي، ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: ثانوا يتقونه ملوضع الرأي، ع. التقريب )  (.1911الر 

ان  ال (5) س  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن متر اِ  ْبِن حر ْبِد اهلل ِ حُمرم  ُبو عر يج أر
احِلِ ج الص  نلرِف، تنويف سننة ت يلِّ ِقي نُة الس  ابِنُد بر اِهنُد اْلعر نالُِح الز  نْيُخ الص  ، الش 

= 
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ْبِد امْلرلِِك  .  ،(1) عر ْبِد البراِقي اْبِن البرطِّيِّ ُد بُن عر ، أنا حُمرم  ةر امر ْبُد اهللِ ْبُن ُقدر  عر
د  أنا أرُبو حُمرم 

(2). 
ِمْعُت  [785] ْيِه: سر ور اهر اَُّ ْبُن رر الر إِْسحر قر رر ور برِْشر ْبنر ُعمر

 ِمنر  (3)
اِحد  ْ ر ور ِمْعُت غر ُقوُل: سر ير

 : ُقوُلونر ينر ير ِ عر   [5]طه: چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ امْلُفررسِّ فر أرْي: اْرتر
(4).  

الِيرةر  ُه أرُبو العر الر قر ور
(5). 

اِذيِّ  [786] اَّر الكر ْن إِْسحر ُقْطنِيج عر ارر ى الد  ور رر ُقنوُل يِف  (6) ور ْعلرنب ير ب اِس ثر ا العر بر ِمْعُت أر : سر

ْرشِ  ىلر العر فالر عر ى : "عر  .(7)" }اْسترور

[787]  : يج ِ ِرير  الط ربر ُد ْبُن جر الر حُمرم  قر نفالر   [54]األعراف:  چک  ک  ک  گ  چ ور أرْي: عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.835( الدرر الكامنة )106هن( معجم الشيوخ للسبكي )741) =

اُ  شر  (1) نر امْلرْقِديِسج اإِلمر ْبِد امْلرلِِك ْبِن ُعرْيامر ْيِن أرَْحردر ْبِن عر َْحرِن اْبُن الز  ْبُد الر  ِج عر رر ُبو اْلفر يِن أر املِانا، احْلرنْبريِلج  ْمُس الدِّ نا، عر ، ثان فقيها

ْروّياته. وسنمع مننه خلنق ثرين ،  د ببعض مر هيباا، متيّقظاا واسع الّرواية، عاِل اإلسناد. تفر  ا، مر ، عابدا صاحلاا، ثقة، نبيفالا

 (.1/355( معجم الشيوخ الكب  )15/634هن(. تاريخ اإلسفال  )689تويف )

ُق  (2) ف  : مَض ] ثذا، َل يكمله. وابن قدامة هو: ُمور اِحُب "امْلُْغنِي". واْبُن البرطِّيِّ ، صر ْيِن امْلرْقِديِسج  [.774الدِّ

( 868( والبيهقني يف األسنامء والصنفا  )665وقول ربيعة الرأي: أخرجنه الفاللكنائي يف ُشح أصنول االعتقناد )

لبناِن. َمتِن ( بأسنانيد صنحيحة. وصنححه األ352( والنذهبي يف العلنو )74وابن قدامة يف إثبا  صنفة العلنو )

 (.132العلو )ص

اِِنج  (3) ْهرر ِم ْبِن ُعْقبرةر الز  رر ْبِن احلركر ، ثقة، ع. التقريب ) برِْشُ ْبُن ُعمر يج ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم  ، أر  (.698األرْزِديج

 .إسناده صحيح (4)

ْيِه يف مسندآل اخلرب أ ور اهر اَُّ ْبُن رر  .-( 233( وإحتاف اخل ة املهرة )3012ثام يف املطالب العالية ) –خرجه إِْسحر

( مننن طريننق عبنند اهلل ابننن 415( وأوردآل الننذهبي يف العلننو )662وأخرجننه الفاللكننائي يف ُشح أصننول االعتقنناد )

ْيِه، عن ابن راهويه، به. وصححه األلباِن. َمتِ العلو ور  (.160)ص ِش ر

  ]هود: 9/124عل قه البخاري عنه يف صحيحه بصيغة اجلز  ) (5)
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر انر عر ثر  [.7( ثتاب التوحيد، براُب }ور

، ثقة ثري  اإلرسال، ع. التقريب ) يج ِ ِْ ، البر اِحيج ير انر الرِّ ْيُع ْبُن ِمْهرر الِيرِة: هو ُرفر ُبو العر  (.1953وأر

اِذيج إسحاَّ بن أَحد ب (6) ، قال اخلطيب: ثان ثقة، ووصفه لنا ابنن رزقوينه بالزهند. ن حممد بن إبراهيم، أبو احلسني الكر

 (.7/442هن(. تاريخ بغداد )346تويف سنة )

ْدُ  668أخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) (7) جر .. فذثرآل، وفيه زيادة. ( قال: ور ُقْطنِيِّ ارر ِن الد  طِّ أريِب احْلرسر  بِخر

 (.532( والعلو )6، ح2/12أوردآل الذهبي يف "ثتاب العرش" )
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عر  فر اْرتر ور
(1). 

ْكِر اْبُن األرْنبراِريِّ  [788] ُبو بر الر أر قر ور
ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن الن ْْضِ األرْزِديج  (2) ُهنور اْبنُن  –: ثنا حُمرم  ور

و  ْمر  ةر ْبِن عر اِوير بِنِْت ُمعر
ايِبِّ  - (3) ْبِد اهللِ اْبُن األرْعرر انر أرُبو عر : ثر الر قر

ا (4) ننر جر ْيُلنُه أرْحسر نانر لر ثر نرا، ور رر

اد  نرا أرن  اْبنر أريِب ُدؤر رر لر ثر ذر ، ور ْيل  لر
: الر  (5) نالر قر ت فر ْعنرنى اْسنترْوىلر ى بِمر نِة اْسنترور غر ْعنِرُف يِف اللج تر ُه: أر لر أر سر

 أرْعِرُفُه، الر أرْعِرُفُه.
ْبِد احلرافِِظ  ُد ْبُن عر لِكر حُمرم  ِِن بِذر ر أرْخربر

ِن ا ،(6) ِعنب  عر نِن اْبنِن ُمفالر ، عر نرر ْبِن أريِب ُعمر
نْن أريِب  ،(7) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.5( ]طه: 18/270تفس  الطربي ) (1)

ار   (2) اِسِم بِن برش  ُد بُن القر ْكر  حُمرم  ُبو بر ِويج ُذو الفُنوِن، أر غر اُ ، احلرافُِظ اللج اِوْينر بن األرْنبراِريِّ اإِلمر ور نفر الند  ل  ، أر ، امْلُْقِرُئ الن ْحنِويج

يِّ  نُدوقاا در نانر صر ينُب: ثر
نالر اخلرطِ . قر اَلر اد العر انر ِمْن أرْفرر ثر ِة احِلْفِظ، ور عر سر يِن، ور الدِّ ْدَِّ ور عر الصِّ برارر مر

نن ِة. الكِ نناا ِمنْن أرْهنِل السج

 (.15/274هن(. س  أعفال  النبفالء )328ما  سنة )

ْكنر  امْلرْعنِنيج  (3) ُبنو بر ، أر ب  ْبِد اهلل ِ ْبِن ُمْصعر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن الن ْْضِ ْبِن عر آُل حُمرم  ند  نِمعر جر ، سر و األرْزِديج ْمنر  نةر ْبنِن عر اِوير ، اْبنُن بِنْنِت ُمعر

: سنمعت عبند اهلل بنن أَحند، وحممند  ةر ُة: ثنيته أبو عبيد، ثقة. وقال أبو العب اس ابن ُعْقدر ْسلرمر و، قال مر ْمر  ةر ْبنر عر اِوير ُمعر

وقال الذهبي يف العرب: ثان ثقة. وقنال ابنن العنامد: ثنان إمامنا حافظنا ثقنة منن بن عبدوس يقوالن: ثقة ال بأس به. 

( 8/159( الريقننا  البننن قطلوبغننا )1/421( العننرب )2/236هننن(. تنناريخ بغننداد )291الرؤسنناء. تننويف سنننة )

 (.803( إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )3/385شذرا  الذهب )

ِة، أرُبو عر  (4) اُ  اللجغر ايِبِّ اهلراِشنِميج إِمر ُد بُن ِزيرادِ بِن األرْعنرر نالر  بِْد اهللِ حُمرم  احِلْفنُظ، قر نِة ور ْينِه ِعْلنُم اللجغر نى إِلر نابرُة، اْنترهر ُل، الن س  نْوالرُهْم، األرْحنور مر

 ، اِهد  ، زر الِح  : صر ِريج ننرةر )األرْزهر ا سر ر  نامر نا ر بِسر . مر نةا نانر ثِقر نالر اخلرطِينُب: ثر قر آل. ور نْ ُ ْظنُه غر ْفر ْ حير نا َلر ِفظر مر ، حر ُدوَّ  ، صر ِرع  هنن(، 231ور

اِِض. تاريخ بغداد ) اد القر لريِْه أرَْحرُد ْبُن أريِب ُدؤر ىل  عر صر  (.10/687( س  أعفال  النبفالء )3/201ور

بْ  (5) ُبو عر بُِ ، أر اِِض الكر اِديج القر ِريز  اإِلير ِج بِن حر رر اد فر نُدوج أرَْحرندر ِد اهللِ أرَْحرُد ابُن أريِب ُدؤر ، عر ، اجلرْهِمنيج اِديج ، ُثنم  البرْغندر يج ِ ِْ ، البر

ْلِق الُقْرآنِ  اِعيرةا إىِلر خر انر در ، ثر نْبرل  لِيغناا، بِن حر ِصنيحاا، بر ينداا، فر ناِعراا ُجِ نانر شر ثر ناِرُ ، ور كر مر افِنر  ور أردرب  ور اء  ور نخر سر نرر   ور ُه ثر ، لر

نرةر ) الِِ  سر ا ر بالفر ( سن  أعنفال  1/97هن(. وقال يف امليزان: جهمي بغيض، قنل  منا روى. مينزان االعتندال )240مر

 (.11/169النبفالء )

، ثنم الصناحلي، سنمع الفخنر وابنن أيب عمنر وعبند ملنعم بنن غنازي بنن عمنر املقنديسحممد بن عبد احلافظ بن عبد ا (6)

هنن(. الندرر 745الرحيم بن عبد امللك وإسامعيل ابن العسقفالِن وزينب بنت مكي وغ هم، وحدث، منا  سننة )

 (.1318الكامنة )

ننيْ  (7) ابِننِت بننالش  نُْصننوِر بننِن ثر ننِد بننِن مر اُوُد بننُن أرَْحرنندر بننِن حُمرم  نناِ  در ثر ر ُبننو الربر يِن، أر بِيننُب النندِّ اِضننُل، امْلُْسنننُِد، رر ِن ُمفالِعننب  ُخ الفر

= 
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ْهُرُزوِريِّ  ِ  الش  رر الكر
نْلِت  ،(1) نِن ْبنِن الص  ْن أريِب احلرسر وِر إِْذناا، عر  ْبِن الن قج

نْيِ ْن أريِب احلُسر عر
نِن  ،(2) عر

آُل  رر ثر ، فرذر اْبِن األرْنبراِريِّ
(3). 

آُل  [789] ِعنْدر ور
 الري الِث (4)

ِ
ِ ِّ  يِف اجُلْزء  الُقرر

 
طراء ِة عر اير رشر ِمْن ِرور :  ،(5)عر الر ب اس  قر ِن اْبِن عر عر

ى الن بِيج  ِة.."  "ملر ا اْسترور ْو ر اجُلُمعر  ير
ِ
ىلر امْلِنرْبر عر

 .احلرِديث (6)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِجيج  = ، األرزر اِديج نِحْيحالبرْغدر ناِر: صر نالر اْبنُن الن ج  نة، قر ننرِة اخلراِمسر الِبه يِف الس  كِن  غر ، لر ِحْيح  ُعُه صر امر اِة، سر ْيُل ِعنْدر الُقضر

ثِ  ، الور

نرةر ) ا ر سر ث ِمْن ُأُصْوله. مر ع، حُيردِّ امر  (.22/90هن(. س  أعفال  النبفالء )616الس 

اُ ، امْلُْقِرُئ  (1) نانر اإِلمر تحر نيِلِّ بنِن فر ِن بِن أرَْحردر بِن عر ُك بُن احلرسر ِ  امْلُبرارر رر ُبو الكر ، أر
ِ
اء ْيُخ الُقر  ُد، شر ُد األرْوحر وِّ نْهُرُزوِريج ، امْلُجر ، الش 

، ُمصر  اِديج نن  البرْغدر يِّ الِح  در ْيخ  صر : شر اِِنج ْمعر الر الس  اِهِر(، قر  البرور
رْشِ اِ  العر اءر اِهِر يِف الِقرر تراِب )امْلِْصبراِح الز 

نيِّم  نُِّف ثِ ، قر ن ِّ  خر

نىلر الُطن يُِّد األرْخِذ عر ِة، جر ُن السِّ ر سر اِ ، حر اءر الِقرر اِ  ور اير ور اِرف  بِاْختفاِلرِف الرِّ تراِب اهللِ، عر
ناِ . قنال بِكِ اير ور ناِِل الرِّ فال ِب، عر

اِ . تويف سنة ) اءر ْيِه ُعُلوج اإِلْسنراِد يِف الِقرر ى إِلر  (.20/289هن(. س  أعفال  النبفالء )550الذهبي: اْنترهر

 ، بتحقيق عبد الكنريم الطرهنوِن. وطبنع أيضناا يف 2008، 1ثتابه "املصباح" ُطبِعر يف دار الكتب العلمية بب و   

ُق يف اجلامعا  برسائل علمية.1428، 1ديث بالقاهرة  دار احل ق   هن، بتحقيق عريامن غزال. وقيل بأنه حُير

ِ ج  (2) ْلت بن احلراِرِث الُقنرر اِسِم بِن الص  ى بِن القر ِد بِن ُمْوسر ِن أرَْحرُد بُن حُمرم  ، أرُبو احلرسر ادر ْغدر ، ُمْسنُد بر اِديج ، البرْغندر ْبندِريج ، العر

، وقواآل غ آل. وقال َحزة بن حممد بن طناهر: ثنان ديننا صناحلا. تنويف  اِِنج قر ْ ِحي، امْلُْجرِب. قال الذهبي: ضعفه الربر
ائِ اجلررر

 (.17/186فالء )( س  أعفال  النب1/132هن(. ميزان االعتدال )405سنة )

: هو عبد الرَحن اب (3) رر وِر: مَض ]771، مَض ]ن قدامةناْبُن أريِب ُعمر  [.760[. وابُن الن قج

( أنا أبنو بكنر أَحند بنن سنليامن بنن عنيل 489( ومن طريقه الذهبي يف العلو )3/203وأخرجه اخلطيب يف تار ه )

 (.95 - 194مد بن موسى القر ، به. وحسنه األلباِن. َمتِ العلو )صاملقرئ، أنا أَحد بن حم

ثذا، وَل أقنف عنىل هنذا اجلنزء، ووجندُ  احلنديثر عنند أيب بكنر ابنن املقنرئ، ال عنند أيب بكنر ابنن األنبناري. انظنر  (4)

 التخري .

، ثقة، لكنه ثري  اإلرسال، وقيل: تغ  (5) ِ ج اح  الُقرر بر اُء ْبُن أريِب رر طر  [.741 بأخرة، وَل يكرير ذلك منه. مَض ]عر

/أ( 176َّ –/ب 175وجدته يف اجلزء الريالث عرش من فوائد أيب بكر حممد بن إبنراهيم ابنن املقنرئ األصنبهاِن )َّ (6)

ْن105جاميع العمرية  –عا   3841]الظاهرية، جموع رقم  نِر َُجرناِهُر ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن َحر ُبو األرْزهر نرا أر ثر د  ةر ْبنِن [، قال: حر زر

 ،
 
طراء ْن عر ، عر ْي   ، ثنا اْبُن ُجرر لِيُد ْبُن ُمْسلِم  ، ثنا اْلور ر  ام  اُ  ْبُن عر ، ثنا ِهشر ْشِقيج مر اِِنج الدِّ ْملركر ب ناس  الز  ِن اْبنِن عر : ملر نا  عر نالر قر

ى الن بِيج  الر لِلن اِس: اْسترور ِة قر ْو ر اجْلُُمعر ِ ير ىلر امْلِنرْبر ناِب امْلرْسنِجِد ، «ُسوااْجلِ » عر نىلر بر ُهنور عر ُطنُب ور ْ   ر
ْسنُعود  ُه اْبنُن مر ِمعر فرسر

ُه الن بِيج  الر لر قر ، فر لرسر ََ َيا اْبَن َمْسُعود  » :فرجر  «.َتَعا

 أراد املصنف من إيراد هذا احلديث: االستدالل عىل أن معنى االستواء: العلو واالرتفاع.

= 
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[790]  : ب ناس  نالر اْبنُن عر نْد قر قر اُء: "ور نر   الفر
اد  يرى ْبُن ِزير ْ الر حير قر ُهنور  چک  ک  چ ور ، ور نِعدر صر

قر  ُجلِ ثر ِب  ْولِكر لِلر  نرر ِ  العر نفالر ُثنلٌّ يِف ثر اِعنداا، ور ى قر اْسنترور اِئاما فر انر قر ثر ، ور اِئاما ى قر اْسترور اِعداا فر انر قر ثر

 " اِئز  جر
(1). 

ا  [791] ِري  ثر ا ر ْبُن زر الر امْلُعر قر ور
ُْموِد ْبنِ  (2) ُد ْبُن حمر ِر  : " ثنا حُمرم  ْ ُ ْبنُن  ،(3)أريِب األرْزهر بر ثننا النزج

نار   برك 
ْيل   ،(4) ن ْبننُن ُشنمر نِي الن ْْضُ ثر ند  حر

نِي اخلرلِيننُل ْبنُن أرَْحرندر  ،(5) ثر ند  حر
ننةر  (6) بِيعر نا رر بر ْينُت أر تر : أر ننالر قر

ايِب   األرْعرر
نام  رر  (7) لر ، فر نْطح  نىلر سر نانر عر ثر ْينُت، ور أر نْن رر انر ِمْن أرْعلرم مر ثر ِ ، ور نفالر ْينِه بِالس  نا إِلر نر ْ ْينرناآُل أرُشر أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( منن طرينق هشنا  5748( وعنه البيهقي يف الكربى )1048واحلاثم ) (1780وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ) =

ن ب ناس  يِف هر ِفنظر اْبننر عر نُه حر نْن ُدونر مر ، ور لِينُد ْبنُن ُمْسنلِم  نانر اْلور ا بن عامر، به. وأعله ابن خزيمة باإلرسنال، قنال: )إِْن ثر ذر

ا اخْلر  ذر ُلوا هر ْي   أرْرسر ابر اْبِن ُجرر ْسنراِد؛ فر ِن  أرْصحر ِن الن بِيِّ اإْلِ ، عر
 
طراء ْن عر ر عر  (. وصححه احلاثم.ربر

: فيه اإلرسال الذي أشار إلينه املصننِّف )ابنن خزيمنة(، وعنعننة ابنن يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة وقال األلباِن

 جري  والوليد وثان يدلس تدليس التسوية، وهشا  بن عامر ثان يتلقن.

(1) ( 
ِ
اء ر   ] (.1/25معاِن القرآن للفر

ِ
اء ر   [.782وقد مضت ترَجة الفر

 ( ب سنادآل إىل الفراء، به.871وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  )

يرنى ْبننِ  (2) ْ نا ْبنِن حير ِري  ثر نا ر ْبنُن زر آِل، امْلُعر ِ ِْ اَِلُ عر نُِّن، عر اِِض، امْلُترفر ِقْيُه، احلرافُِظ، القر ُة، الفر فال مر ِج الن العر نرر ُبنو الفر ، أر
ْيند  اِِنج  َُحر ، ْهنُرور

، تنويف سنن ناِِنج قر ْ ا. وثقنه الربر ارر ُه: اْبُن طررر اُل لر ُيقر ، ور يِّ
ِ ِرْير  الط ربر ْأِي اْبِن جر ؛ نِسبرةا إىِلر رر عنفال  هنن(. سن  أ390ة )اجلرِرْيِريج

 (.16/544النبفالء )

اِعنيج  (3) نُْصْور  اخلُزر ُْمْوِد بِن مر ِد بِن حمر ْزير ُد بُن مر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُث، أر دِّ نامْلُحر ، معم  نْيخ  نر، شر ، ُعنرف: بِناْبِن أريِب األرْزهر اِديج ر  ، البرْغندر

ْتِح ُعبرْيدُ  ُبو الفر الر أر قر ريِْ . ور ُه ِشْعر ثر لر ، ور نراثِ ر نُْه مر ترْبنرا عر ، ثر ِعْيف  : ضر ُقْطنِيج ارر الر الد  ، قر بوآُل  ترالف  اهللِ بُن أرَْحردر الن ْحِوّي: ثنذ 

ُع احلرِدْيثر عر  ْيُب: يرضر
الر اخلرطِ قر ْ آل. ور غر ، ور ْيب  ع ِمْن أريِب ُثرر امر بِنّي يِف الس  ِدْيث: )الر نر عر يِف حر ضر : ور بِيج هر الر الذ  اِ . قر ىلر الريِّقر

نرةر ) ر سر ا عيّل. ُتُويفِّ نْترُه ير انر ُلكر ْو ثر لر ْعِدي( ور ار. س  أعفال  النبفالء )325بر ك  ْ  بن بر بر ِن الزج له ُجزء، عر  (.15/41هن(، ور

ْبِد اهللِ ْبنِن  (4) اِر ْبِن عر ك  ْ ُ ْبُن بر بر ا ِ الزج نو  ْ ِ ْبنِن العر بر ْبنِد اهللِ ْبنِن النزج ابِنِت ْبنِن عر ِب ْبنِن ثر نِديج ُمْصنعر ِ ج األرسر ْبنِد اهللِ الُقنرر ُبنو عر ، أر

بر  ، ثقة، أخطأ السليامِن يف تضعيفه، َّ. التقريب )الزج ِِنج يج امْلردر
ِ ْ1991.) 

ةر امْلراِزِِنج  (5) شر رر ْيِل بِن خر ، ثقة ثبالن ْْضُ بُن ُشمر ِزيج ، ُثم  امْلرْرور يج ِ ِْ ِن الن ْحِويج البر  (.7135ت. التقريب )، أرُبو احلرسر

اِهيِديج  (6) رر ْيُل بُن أرَْحردر األرْزِديج الفر
، صدوَّ عاَل عابد. التقريب )اخلرلِ ، الن ْحِويج يج ِ ِْ َْحرِن البر ْبِد الر  ُبو عر  (.1750، أر

ايِبج  (7) ةر األرْعرر بِيعر ُبو رر ، من علامء اللغة يف القرن الرياِن اهلجري، ثان معاْصاا للخليل بن أَحد، وشنهد لنه اخللينل بنالعلم أر

اجلم باللغة ثام يف خرب الباب، روى عن األصمعي، ونقل عنه: املرُزباِن يف "املقتبس" واألزهنري يف "هتنذيب اللغنة"، 

= 
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نذر  نالر اخلرلِينُل: هر ِفُعنوا. قر ُكْم: اْرتر ُقوُل لر آُل: ير ْيخ  ِعنْدر نرا شر الر لر قر . فر الر ا قر ْدِر مر ْم نر لر : اْسترُووا، فر الر قر ا فر

 : نناىلر عر ْولِننِه تر ننرر   [11]فصننلت:  چۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      چ ِمننْن قر ثر ذر ..."، ور ننعر فر ُقننوُل: اْرتر ير

ةا  اير ِحكر
(1). 

ُن الت ُنوِخيج  يِلج ْبُن امْلُْحسِّ ا عر اهر ور رر
ب اِسني ِة"  (2) اِئنِد العر ور يِف "الفر

ْبنِد اهللِ ْبنِن  ،(3) نْن أرَْحرندر ْبنِن عر عر

اَِّ  ر  وِريِّ الور أرَْحردر الدج
ْن أرَْحر  ،(4) ناِِض عر اِهيمر القر اَّر ْبنِن إِْبنرر در ْبِن إِْسحر

نيِلل  ،(5) نْهِل ْبنِن عر نْن سر عر

وِريِّ  الدج
ِزيِّ  ،(6) يرى امْلرْرور ْ ْن أرَْحردر ْبِن حير عر

(7)، . ْيل  ِن الن ْْضِ ْبِن ُشمر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( اجلنزء 8/45هنن(. تناريخ النرتاث العنريب )170فاته نحنو )اجم، ذثرآل سزثني، وقال: ثانت ورتوَل تذثرآل ثتب ال =

 علم اللغة. –األول 

ِري ا يف "اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف" )ص (1) ثر  ( ومنه اقتبس املصنِّف.385اخلرب أخرجه املُْعرا ر ْبُن زر

 املعايف بن زثريا، به. ( من طريق437وأخرجه الذهبي يف العلو )

نيِلل الت نُنْوِخيج  (2) نِن بنِن عر سِّ نيِلل امْلُحر ناِِض أريِب عر نيِلج اْبنُن القر اِسِم عر ُبو القر ُر، أر م  اَِلُ، امْلُعر اِِض، العر ، القر نيج ِ ِْ ، ، البر اِديج ُثنم  البرْغندر

: : ِقْينلر ونر نْ ُ ْضِل بنُن خر ُبو الفر الر أر قر ُدوقاا يِف احلرِديِث. ور انر صر ْيُب: ثر
الر اخلرطِ االرِ (، قر تراِب )الّطور

اِحُب ثِ نُه  صر ْأير نانر رر ثر

ُب إىِلر اال ْذهر ير ي ُع، ور ترشر انر ير : ثر ْهيِلج اع  الذج الر ُشجر قر ال. ور االْعتِزر ْفض ور هْيِي نِة، الر  نِة الُبور ْولر نأر يِف الد  اِل. قنال النذهبي: نرشر ْعتِزر

. وقننال يف امليننزان: سننامعاته صننحيحة. تننويف سنننة ) ترنْيِ نْيِ البِننْدعر نناتر ننةا هِبر ننا طرافِحر اُؤهر أرْرجر (. ميننزان االعتنندال 447ور

 (.17/649( س  أعفال  النبفالء )3/152)

آُل. (3) رر ثر ْن ذر  َل أقف عىل مر

ْبد اهلل  ْبن أرَْحرد ْبن ُجلِّنني أرَْحرد (4) ا بنذلك. وقنال ْبن عر نانر رافضنيًّا مشنهورا اَُّ، قنال اخلطينب: ثر ر  وِريج النور ْكنر الندج ُبنو بر ، أر

هنن(. تناريخ بغنداد 379نة )الذهبي: رافيض بغيض ثنان ببغنداد. ينروي عننه أبنو القاسنم التننوخي بفالينا. تنويف سن

 (.1/109( ميزان االعتدال )5/386)

اِعنيج  (5) نْلم  اخلُزر نِد بنِن سر اِهيمر بِن حُمرم  اَّر بِن إِْبرر ْكر  أرَْحرُد بُن إِْسحر ُبو بر اَِلُ، أر ُث، العر دِّ ة امْلُحر ناِِض، ِمنْن مشنيخر ، القر ِمنيج ، امْلُْلحر

ارُقْطنِي حديرياا يف "األفنراد" ثنّم قنال: هنو منكنر هبنذا اإلسنناد، َل ْأساا. وذثر له الد  مُت بِِه بر
لِ ا عر ، قال الذهبي: مر ادر ْغدر  بر

. تويف سنة ) ِمي  ْيخ. يعني أَْحردر امْلُْلحر ( س  أعنفال  5114الغرائب واألفراد )هن(. أطراف 328نكتبه إاِل  عن هذا الش 

 (.27( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )15/247النبفالء )

بن سليامن بن عيسى بن عبد اهلل بن ميمون، موىل عيل بن أيب طالنب، يكننى أبنا عنيل،  سهل بن عيل بن سهل بن عيسى بن نوح (6)

و احم  اخلراقراِِنج أنه ثان ُيْرمرى بالكذب. تويف سنة )الدج ، قال اخلطيب: زعم أرُبو ُمزر  (.10/172هن(. تاريخ بغداد )287ِريج

 َل أجدآل. (7)
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[792] ، الِح  أريِب صر  ور
الِك  ْن أريِب مر ، عر يِّ دِّ ِن السج ، عر   ْ ُم ْبُن ُظهر الر احلركر قر ب ناس   ور نِن اْبنِن عر عر

ْولِِه:  در   [5]طه:   چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ يِف قر عر : قر الر اآُل أرُبوقر ور اُل  . رر س  أرَْحردر العر
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، و  متنه نكارة (1) ، بنه، وينأيت 988. وسيوردآل املصنف ]إسناده ضعيف جدًّ نْ   ِم ْبِن ُظهر ال ب سنادآل إىل احلركر [ عن العس 

 ه هناك.الكفال  عن
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ٌ
 باب

اِج،  [793] ِِن أرُبو احلرج  ر ُة فراطِ أبنتا أرْخربر ُة الكِنِْدي  مر
فراطِ يل ور كِّ ْينرُب بِنُْت مر زر رر ور

اثِ سر ُة بِنُْت عر مر

ني، أبننا اْبنُن  ثِّ اَّر امْلُزر ُبنو إِْسنحر ، أبننا أر نْيفالرنر ، أبننا اْبنُن غر ننْيِ ، أننا اْبنُن احُلصر ذر زر ْ : أبنا اْبُن طرربر ُقْلنر

اِِنج  ِزيدر البرْحرر ب اُس ْبُن ير ، ثنا العر ةر ْيمر ُخزر
ا    ،(1) اُذ ْبُن ِهشر ثنا ُمعر

ةر  ،(2) ترادر ْن قر ، عر ْن ُشْعبرةر ْن  ،(3) عر عر

ِن الن بِيِّ  و، عر ْمر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر يِِّب، عر ِعيِد ْبِن امْلُسر :  سر نالر َِل َينُْظنُر اهللُ إَِ  اْمنَرَأة  َِل َتْشنُكُر »قر

نُْه  - «لَِزْوِجَها ْسترْغنِي عر ِهير الر تر ْعنِي ور ْن -ير ا   عر اُذ ْبُن ِهشر ثر ُمعر د  ُم حر : الر أرْعلر ُقْطنِيج ارر الر الد  . قر

ا  ذر ْ ر هر ِديرياا ُمْسنرداا غر ُشْعبرةر حر
(4). 

نننا  [794] نر ر أرْخربر
ادِ  (5) ر  : أ اْبنننُن النننز  ننناالر اْبنننُن امْلُِحنننبِّ قر لِينننل  ور اِهيُم ْبنننُن خر بننننا إِْبنننرر

(6) 

نننُد(  حُمرم  )ور
ُْمنننود   (7) يرنننى ْبنننُن حمر ْ : أبننننا حير ننناالر اِئِم قر ْبنننِد الننند  ْبنننُن عر

اِحنننِد ْبننننُ  ،(8) ْبنننُد الور  أبننننا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِِنج  (1) بِيب  البرْحرر ِزيدر ْبِن أريِب حر ب اُس ْبُن ير ، صدوَّ  طنئ. التقرينب العر ْبِديِّ ُف بِالعر ُيْعرر ْيِه، ور ور ب اسر ، عر يج ِ ِْ ْضِل البر ُبو الفر ، أر

(3194.) 

اُذ بُن ِهشر  (2) يج ُمعر
ائِ ْسُتور نرْبر  الد  ْبِد اهللِ سر ، صدوَّ ربام وهم، ع. التقريب ) اِ  بِن أريِب عر يج ِ ِْ  (.6742البر

ُدْويِسج  (3) ةر الس  ترادر ةر بِن قر امر ُة بُن ِدعر ترادر ، ثقة ثبت. التقريب )قر يج ِ ِْ (. وذثرآل ابن حجنر يف الطبقنة 5518، أرُبو اخلرط اِب البر

 ( وقال: ثان حافظ عِآل، وهو مشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغ آل.92الريالرية من املدلسني )

ي: سبقوا ] (4)  .[783رجال اإلسناد إىل املزثِّ

ني يف "الفوائند املنتخبنة الغرائنب العنواِل منن حنديث أيب إسنحاَّ املزثني انتقناء  احلديث أخرجنه أبنو إسنحاَّ املزثِّ

يرنا " ) ( ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وصنححه األلبناِن يف السلسنلة 129وختري  الدارقطني" طبع باسنم "املزثِّ

 (.289الصحيحة )

نْعِدّي يِف هبذا اإلسناد من أوله إىل عيل بن ُحجْ  (5) يّل بنن حجنر الس  ائِد عر ور ر  إحدى أسانيدآل يف سامعه لن )فر جر : ذثر اْبُن حر ر 

اء(. املعجم املفهرس ) ة أرجزر عر ْربر  (.1098أر

ْبد اهلل، نجيب الدين الّدمشقّي  (6) مي، أبو إسحاَّ، وهو أخو يوسف بن خليل الذي مَضن ، األدإبراهيم ْبن خليل ْبن عر

ناظ. قتلتنه التتنار سننة 738برقم ] نْنُه خْلنق  ثرين  وُحف  ا، َحنل عر [، وإيراهيم قال عننه النذهبي: ثنان سنامعه صنحيحا

 (.14/874هن(. تاريخ اإلسفال  )658)

 جم.)حممد( ثذا، وهو تصحيف، وصوابه "أَحد"، ثام يف املعجم املفهرس وثتب الرتا (7)

ِفيج  (8)  الري قر
ْعد  ُْمْوِد بِن سر يرى بُن حمر ْ ِج حير رر ُبو الفر اَِلُ، أر ْيُل، العر

ْيُخ، امْلُْسنُِد، اجلرلِ نانر الش  : ثر اِِنج نْمعر نالر الس  ، قر ْويِفج ، الصج اِِنج ْصبرهر
، األر

ىلر طلب احلر  نرِة )حِريصاا عر ر يِف سر برار. ُتُويفِّ
لر الُكُتب الكِ ص  حر عه، ور َجر ْن سبعني سنة. تناريخ اإلسنفال  584ِدْيث ور هن( عر

= 
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د   حُمرم 
أنا ُعبرْيُد اهللِ بُن امْلُْعترزِّ  ،(1)

ةر  ،(2) ْيمر ْضِل ْبِن ُخزر ُد ْبُن الفر أنا حُمرم 
دِّ  ،(3) نيِلج ْبنُن أنا جر ي، ثننا عر

ر   ،(4)ُحْجر   ْعفر ِعيُل ْبُن جر ثنا إِْسامر
: أرن  الن بِي   ،(6)ثنا َُحرْيد   ،(5) ْن أرنرس  ِة،  عر ةا يِف اْلِقْبلر امر أرى ُنخر رر

 : نالر قر ُه بِيرِدآِل، ور ك  ا ر فرحر قر ْجِهِه، فر لِكر يِف ور ت ى ُرِئير ذر ْيِه حر لر ق  عر ْم إَِذا َقناَم ِ  َصنََلتِِه إِنَّ َأَحنَدكُ »فرشر

ُه َبْينَُه َوَبْْيَ اْلِقْبَلِو، َفََل َيْبُصْق َأَحُدُكْم ِ  ِقْبَلتِهِ  ُه، َوإِنَّ َربَّ ُه ُينَاِجي َربَّ :   َفإِنَّ انِيرنةا ةا ثر ر  الر مر قر ِ  ِقْبَلنِو ور

َ  َيِدهِ  اْْلَْسِجِد  نىلر « َوَلكِْن َعْن َيَساِرِه َأْو ََتْ نُه عر د  برْعضر نقر فِينِه، ُثنم  رر برصر اِئنِه فر فر ِردر ذر طرنرر ُثم  أرخر

 : الر قر ، فر  .(7)« ْفَعُل َهَكَذاَأْو يَ »برْعض 
نِة امْلرْسنِجِد..." احلنديث،  [795] نةا يِف ِقْبلر امر ُسنولر اهللِ ُنخر أرى رر : "رر نرر ِن اْبِن ُعمر ، عر ْن نرافِع  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.21/134( س  أعفال  النبفالء )12/793) =

نِد بنِن أرَْحرندر بنِن اهلرْين (1) اِحنِد بنُن حُمرم  ْبنُد الور ناِهر  عر ْقت، أرُبو طر ُر، ُمْسنُِد الور م  ْيُخ، امْلُعر اِِنّ الش  نب اغ، ريرِم األرْصنبرهر بِّي، الص  هر ، النذ 

اِِنِّ احلرنافِظ، قنال السنمعاِن: ]ثنان شنيخا  ْصنبرهر
نْيم  األر ْن: أريِب ُنعر ى عر ور ْن رر امترُة مر شت . خر اُل: الد  ُيقر شتِي، ور صناحلاا، الد 

ثتب إِلر  اإلجازة بجميع مسموعاته، ومن َجلتها: "أحاديث عيل بن ُحْجر" بروايته عن ُعبيند اهلل بنن املعتنز، عنن أيب 

نرةر ) ا ر سر . املنتخنب منن 518طاهر ابن خزيمة، عن جدآل أيب بكر ابن خزيمة، عنه[. مر ننرةا تِْسنُعْونر سر يِّنف  ور نُه نر لر هن( ور

 (.19/472( س  أعفال  النبفالء )1137معجم شيوخ السمعاِن )ص

اُبْوِريج  (2) ةر الن ْيسر ْزر ْبِد اهللِ بِن َحر نُْصْوِر بِن عر ِن ُعبرْيُد اهللِ بُن امْلُْعترزِّ بِن مر ْيُخ، أرُبو احلرسر نِدْيِث الش  ِة ِمْن حر عر  األرْربر
ِ
اء اِوي األرجزر ، رر

نرةر ) : سر ر ، ُتُويفِّ يِلِّ بِن ُحْجر   (.17/662هن(. س  أعفال  النبفالء )447عر

ةر بِن ا (3) ْيمر اَّر بِن ُخزر ِد بِن إِْسحر ْضِل بِن حُمرم  ُد بُن الفر ُث، أرُبو طراِهر  حُمرم  دِّ ْيُل، امْلُحر
ْيُخ اجلرلِ نلرِميج الش  ِة السج ،  مْلُِغْ ر ناُبْوِريج الن ْيسر

اِل عقلِنِه يِف  ر بِنزور غر   تر ِرضر ور ُه مر ، ُثم  إِن  أرثريرر ِة فر م 
اِ  األرئِ آِل إِمر دِّ ِمعر ِمْن جر ننرةر ) سر ر سر ُتنُويفِّ ، ور نِننْير امر ثر نع  ور ْربر ننرِة أر (، قنال 387سر

ْعيِِه. س  أعفال  النبفالء ) اِل ور ِمُعوا ِمنُْه إاِل  يِف حر اُهْم سر ا ُأرر  (.16/490الذهبي: مر

ْعِديج  (4) يِلج بُن ُحْجِر بِن إِيراس  الس  ، ثقة حافظ. التقريب )عر ِزيج ِن امْلرْرور  (.4700، أرُبو احلرسر

اِريج  (5) ريِْ   األرْنصر ِر بِن أريِب ثر ْعفر ِعْيُل بُن جر ، ثقة ثبت، ع. التقر إِْسامر ِِنج اَّر امْلردر ُبو إِْسحر ، أر ِقيج رر  (.431يب )الزج

اِعيج  (6) ةر اخلُزر ُبو ُعبرْيدر يج أر ِ ِْ ِوْيُل البر  الط 
ْيد  ْيُد بُن أريِب َُحر ، ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله يف  ء من أمنر األمنراء، ع. َُحر

 (.1544التقريب )

، مَض هو وابن املحب ] (7)
ِ
اء ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب اهْلرْيجر اِد: هو حُمرم  ر   [.741[. وابن عبد الدائم: مَض ]738اْبُن الز 

ننْعِديج يف "حديرينه عننن إسننامعيل بنن جعفننر املنندِن" ) ( ومنن طريقننه أخرجننه 61احلنديث أخرجننه عننيل بنن ُحْجننر  الس 

 املصنِّف.

، به.405وأخرجه البخاري ) ر  ْعفر ِعيُل ْبُن جر نرا إِْسامر ثر د  : حر الر نرا ُقترْيبرُة، قر ثر د   ( حر
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فِيِه:  ََلِة َفإِنَّ اهللَ ِقَبَل َوْجِههِ »ور  .(1)« إِنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َكاَن ِ  الصَّ
طِي ةر  [796] ه: لِعر اجر يِف اْبِن مر

نُه:  ،(2) عر فر  رر
نِعيد  ْن أريِب سر نََلِة، »عر َمنْن َخنَرَ  ِمنْن َبْيتِنِه إَِ  الصَّ

 ََ ائِلَِْي َعَلْيَك  :َفَقا ُهمَّ إِِّني َأْسَأُلَك بَِحقي السَّ فِيِه: « ...اللَّ آُل، ور رر ثر  .(3)« َأْقَبَل اهللُ َعَلْيِه بَِوْجِههِ »فرذر
اِِل"  ر ِمْن "أرمر رشر نرا يِف الري اِِن عر ُهور ِعنْدر ور

انر  (4) ِك ْبِن برِْشر
ْبِد امْلرلِ يِف  ،(5)عر  أريِب اجلرْهِم"ور

ِ
 .(6) "ُجْزء

بِيبرنُة بِنْنُت أريِب  [797] ِحيِم، أبننا حر ْبنِد النر  ْينرُب اْبنرُة أرَْحرندر ْبنِن عر احِلرُة زر ُة الص  ْيخر ْتنرا الشر ر أرْخربر

ةر  امر رر ْبِن ُقدر ُعمر
ذر ُحُضنوراا يِف  (7) زر ْ ُر اْبُن طرربر ْربرِعنير ُحُضوراا، أبنا ُعمر أر  ور

ن  امر نرِة ثر  الري الرِيرنِة، أبننا يِف سر

ْرِخيج   الكر
نُْصْور  ِد بِن مر اِهيُم بُن حُمرم  ُبو البرْدِر إِْبرر أر

نيِلِّ ْبنِن امْلرنْأُموِن  ،(8) ِد ْبنُن عر مر ْبُد الص  أبنا عر
(9)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به، ويف آخرآل زيادآل.753أخرجه البخاري ) (1) ْن نرافِع  ، عر ْيث  نرا لر ثر د  ، حر
ِعيد  نرا ُقترْيبرُة ْبُن سر ثر د   ( حر

ْويِفج  (2) ةر العر ْعِد بِن ُجنرادر ي ُة بُن سر
طِ ، صدوَّ  طئ ثري ا، وثان شيعيا مدلسا. التقريب )عر ِن الُكويِفج  (.4616، أرُبو احلرسر

فه األلباِن778سنن ابن ماجه ) (3)  . وانظر ختري  املصنِّف.يف طبعته للسنن أيضااألرنؤو  وشعيب  يف السنن ( وضع 

 (  : العزازي.753، ح1/325لك بن برشان )أماِل أيب القاسم عبد امل (4)

ْبنُد امْلرلِنِك  (5) اِسِم عر ُبو القر اَِّ، أر ُر، ُمْسنُِد الِعرر ثِّ اِعُظ، امْلُذر اِدَُّ، الور ُث، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ْبنِد اهللِ ْبنِن  الش  نِد ْبنِن عر ْبنُن حُمرم 

انر ْبِن ِمهْ  ِد ْبِن برِْشر انر ْبِن حُمرم  ِويج برِْشر انر األُمر نْنُه،  رر ترْبنرا عر ْيُب: ثر
الر اخلرطِ ة. قر ريِْ ر اِِل الكر مر

اِحُب األر ، صر اِديج ْوالرُهُم، البرْغدر مر

انر ثِ  ثر نرةر )ور ا ر سر احِلاا. مر ْبتاا صر ةا ثر  (.17/450هن(. س  أعفال  النبفالء )430قر

 َل أجدآل يف املطبوعة. (6)

ي نةر البرناِهيِلج 
طِ ى بِن عر فالرُء بُن ُمْوسر ُبو اجلرْهِم العر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر ناِِل. وهو الش   العر

ِ
اكر اجلُنْزء ناِحُب ذر ، صر اِديج ، البرْغندر

نرةر ) ا ر سر ُدوقاا. مر انر صر ْيُب: ثر
الر اخلرطِ  (. 10/525هن(. س  أعفال  النبفالء )228قر

امنة (7) ند ْبنن ُقدر د ْبن أرَْحرد ْبنن حُمرم  ر حُمرم  ْيخ أريِب ُعمر بِيبرُة بِنْت الش  ند ْبنن حممنود حر نا  تقنّي النّدين حُمرم  نة اإِلمر ْوجر ، أ ج أرَْحرند، زر

هننن(. تنناريخ اإلسننفال  674املراتبننّي وأّ  أوالدآل، ثانننت صنناحلة، عابنندة، قّوامننة تاليننةا لكتنناب اهللّ، توفيننت سنننة )

(15/273.) 

ْيُخ، ا (8) اِديج الش  نرر البرْغندر نُْصنوِر بنِن ُعمر نِد بنِن مر اِهيُم بُن حُمرم  ُبو البرْدِر إِْبرر اَِلُ، امْلُْسلُِم، أر ِقيُه، العر ِع لفر نامر نِرُد بِسر ، امْلُنْفر ْرِخنيج ، الكر

ْمُعونر  اِِل اْبِن سر نا ر )أرمر . مر نة  نر  ثِقر م  نالِح ُمعر نْيخ  صر : شر اِِنج نْمعر ، قنال الس  ة  رِوي  ( مر ة  ْشيرخر ُه )مر لر انِي ِة، ور اهجر ةر الش  ِدجير ْن خر  ( عر

نرةر )  (.20/79هن(. س  أعفال  النبفالء )539سر

ْبدُ  (9) نرائِِم عر ُبو الغر ُر، أر م  يُل، امْلُعر
ُة، اجلرلِ اُ ، الريِّقر ْيُخ، اإِلمر ْضنِل بنِن امْلرنْأُموِن بنِن  الش  ِن بِن الفر ِد بِن احلرسر يِلِّ بِن حُمرم  ِد بُن عر مر الص 

ِشيِد اهلراِشِميج  ، البرْغدر الر  ب ايِسج ريِنْ ر ، العر ِهْيبناا، ثر بِنيفالا، مر نُدوقاا، نر ، صر ةا انر ثِقر : ثر اِِنج ْمعر الر الس  ، قر ادر ثنِير بِبرْغدر دِّ ْيُخ امْلُحر ، شر اِديج

ُهْم. مننا  سنننة ) ِعننيمر زر ئِننيسر آِل امْلرننْأُمون ور ننانر رر ثر ننار، ور قر ور ْينرة ور
ننكِ عُلننْوآُل سر ننْمت، تر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 465الص 

= 
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ِعيد   ِد ْبِن سر ، ثنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُقْطنِيج ارر ِن الد  أبنا أرُبو احلرسر
ْعُقوُب ْبنُ  ،(1) اد   ثنا ير ُيوُسفر ْبِن ِزير

(2)، 

ةر  ثنا أرُبو ُجنرادر
ل   ،(3) الِِك ْبِن ِمْغور ْن مر نُْصور   ،عر ْن مر عر

نالر  ،(4) : قر نالر نةر قر ْيفر نْن ُحذر ، عر اِئل  ْن أريِب ور عر

ُسوُل اهللِ  ْف َعنُْه َح : »رر َف الَعْبُد إَِذا َقاَم الَعْبُد ُيَصلي َأْقَبَل َعَلْيِه اهللُ بَِوْجِهِه َفَلْم َيُْصِ تَّي َينَُْصِ

نُْصنْوِر  .«َأْو َُيِْدَث َحَدَث ُسوء   نِديِث مر ِريب  ِمْن حر ِديث  غر ا حر ذر ، هر اِئنل  نْن أريِب ور ْبنِن امْلُْعترِمنِر، عر

ننْيُ  ةر ُحصر در بِِه أرُبو ُجنرادر ر  فر . تر
نُْصور  ْن مر ، عر

ل  الِِك ْبِن ِمْغور ِديِث مر ِريب  ِمْن حر ُهور غر . ور ةر ْيفر ْن ُحذر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (18/221.) 

 الّسبيِعيج  (1)
اد  َْحرِن ْبِن ِزير ْبِد الر  ِعيِد ْبِن عر ِد ْبِن سر ب اِس أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُبو العر ، احلرافُِظ، امْلرْعنُروُف بِنابْ  أر اِِنج الُكويِفج . اهلرْمدر ةر ِن ُعْقندر

غر  الصِّ براِر ور
جر ِمنر الكِ رر در ْن درب  ور م  تربر عر : ثر بِيج هر الر الذ  . قر ُقْطنِيج ارر ُه الد  فر ع  ، ضر اُروِديٌّ الر اْبنُن ِشيِعيٌّ جر قر اِهْيِل. ور امْلرجر اِر ور

نننِ  ننِة عر اير ور ريِننُ  الرِّ ثر ، ور امْلرنرنناثِ ر ائِننبر ور رر ننُع الغر ْمر ْبننِد اهلرنناِدي: جير ننانِيِد. تننويف سنننة  عر الِننِه يِف اأْلرسر ننُم بِحر اهلُل أرْعلر اِهيننِل، ور امْلرجر

 هن(.332)

ارقطني يف ثتاب السنن من الضعفاء واملرتوثنني 31ترَجته: سؤاال  الربقاِن ) ْن تركل م فيه الد  (  : جدي السيد. مر

(، إرشناد 52ف احلريينث ص )(، الكشن342 - 15/341(، سن  أعنفال  الننبفالء )23واملجهولني البن زريق ص )

 (.180القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )

، أخرج له الدارقطني يف سننه، َل أجد لنه ذثنر يف ثتنب النرتاجم، قنال الزيلعني بعند أن  (2) ةر ، من شيوخ ابن ُعْقدر بِّيج الض 

نِديث  1181أورد حديثر جربيل وجهرآل بالبسملة من سنن الدارقطني ) ا حر ذر ْعُقنوُب (: )هر ير ، ور ْوُضنوع  نْل مر ، بر نر  ُمنْكر

ن لر الت ْعنِديِل، فر ِة ُثُتنب  ِمنْن اجْلرنْرِح ور ْينِه يِف ِعند  لر ت ْشنُت عر نْد فر قر ، ور ْشنُهور  ْيسر بِمر بِّيج لر ، ْبُن ُيوُسفر الض  ا أرْصنفالا نُه ِذْثنرا ْم أررر لر

ْتُه ير  ِملر ا احْلرِديُث مِم ا عر ذر ُكونر هر ُل أرْن ير ترمر حُيْ اآُل(. نصب الراية )ور ( 1495( )784(. وانظر سننن الندارقطني )1/349در

 ( والراوي عنه يف َجيعها: ابن عقدة.1953( )1952)

(. يقصند: يعقنوب بنن 8/536( )2/42قال األلباِن: "الظناهر أننه النذي ضنعفه الندارقطني؛ انظنرآل يف اللسنان" )

 (.4882( حتت رقم )10/500يوسف اجلوزجاِن. أقول: ليس هو. انظر: السلسلة الضعيفة )

ةر  (3) ُبو ُجنرادر اء، أر ْرقر نْيُ ْبُن َُمراِرَِّ ْبِن ور ، قال الندارقطني: يضنع احلنديث، ونقنل ابنن اجلنوزي أن ابنن حبنان قنال: ال ُحصر

ديريا وقال: حصني بن َمارَّ ثويف ثقنة. مينزان جيوز االحتجاج به. وأخرج الطرباِن يف املعجم الصغ  من طريقه ح

 (.3/220(. لسان امليزان )1/554االعتدال )

ننلرِميج  (4) ننةر السج بِيعر ْبننِد اهللِ ْبننِن رر نُْصننْوُر ْبننُن امْلُْعترِمننِر ْبننِن عر ُبننو عر مر ، ثقننة ثبننت وثننان ال ينندلس، ع. التقريننب ، أر ت نناب  الُكننويِفج

(6908.) 
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نُْه  ، عر  .(1)ْبُن َُمراِرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ]760زينب بنت أَحد: مضت ] (1) ذر زر ْ ، مَض ]767[. وابن طرربر ةر لرمر ِقيُق ْبُن سر  [.728[. وأبو وائل: هو شر

ه ، ومننن طريقننه أخرجنن-( 2001ثننام يف أطننراف الغرائننب واألفننراد ) –احلننديث أخرجننه النندارقطني يف األفننراد 

 املصنِّف.

، مرفوعاا. وحسنه األلبناِن، 1023وأخرجه ابن ماجه ) ةر ْيفر ْن ُحذر ، عر ل 
ائِ ْن أريِب ور اِصِم ْبِن أيب الن ُجوِد، عر ( من طريق عر

 (.1596انظر: السلسلة الصحيحة )و. يف حتقيقهام لسنن ابن ماجه وصححه شعيب األرنؤو 

ذيفنة موقوفناا. انظنر تفصنيله يف األسنامء والصنفا  للبيهقني وقد رواآل الريقا  عن األعمش، عنن أيب وائنل، عنن ح

(655.) 

 عىل املصيل عىل ما يليق به سبحانه. ُمْقبِل  بوجهه  ، وأن اهلل واحلديث ْصيح يف إثبا  صفة الوجه هلل 

منا َل يِنف  واهلل يقبل عليه بوجهنه ،والعبد إذا قا  إىل الصفالة ف نه يستقبل ربه:  )قال شيخ اإلسفال  ابن تيمية 

إذا قنا  أحندثم إىل الصنفالة فن نام » :مرينل قولنه،  وجهه عننه ثنام تنواتر  بنذلك األحادينث الصنحاح عنن النبني 

فن ن اهلل فنوَّ  ،وجه اهلل م  ف ن ثر  ،ثان ثذلك فقد أخرب أنه أينام استقبل العبد ف نه يستقبل وجه اهلل وإذا ،«يستقبل ربه

 (.77 - 6/76(. بيان تلبيس اجلهمية )فأينام وىل العبد ف ن اهلل يستقبله ،ثلهوهو حميط بالعاَل  ،عرشه عىل سمواته

ناىلر : )وقال ابن القيم  عر نُه تر ب  ْسنترْقبُِل رر نُه ير ِة فر ِن  نفالر نا ر إىِلر الص  ا قر ْبنُد إِذر اْلعر نامر  ،ور ْجِهنِه، ثر نلل بِور نىلر ُثنلِّ ُمصر اهلل ُ ُمْقبِنل  عر ور

لِكر اأْلر  ْ  بِذر رر اتر ور ِن الن بِيِّ تر ُة عر ِحيحر اِديُث الص   (.416، (. َمتِ الصواعق املرسلة ) حر
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 باب:
  [26]البقرة:  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ُقْطنِيِّ / ] [798] ارر ا اإِلْسننراِد إىِلر الند  هِبرذر يرنى 88ور ْ نِد ْبنِن حير ْبنُد اهللِ ْبنُن حُمرم  : ثننا عر نالر /أ[ قر

يِِّب  اُز أرُبو الط  البرز 
 امْلرنْبِِجيج  (1)

ُد ْبُن َحر اد  نِي حُمرم  ثر د  : حر الر قر
يرنى ْبننُ  (2) ْ : ثننا حير الر نةر  قر نْبرسر عر

ثننا  ،(3)

نىل   ُسوُل اهللِ صر الر رر : قر الر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب  قر ْن عر يِِّب، عر ِعيِد ْبِن امْلُسر ْن سر ، عر
اُوُد ْبُن أريِب ِهنْد  اهللُ در

ْيِه:  لر نا »عر ُُهَ َْ الَعْبنُد َيَدْينِه َأْن َيُردَّ ُكْم َحيِيٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِي إَِذا َرَفن َ فِنيِهََم،  (4)ِصنْفرًا إِنَّ َربَّ َْ َِل َخن

ا «. َحْسنبَِي اهللُ َونِْعنَم الَوكِينلِ  :َفْلُيْعِ  اهللَ الَعْبنُد ِمنْن َنْفِسنِه اُْلْهنَد، َوإَِذا َحَزَبنُه َأْمنٌر َفْلَيُقنْل  نذر هر

نيِلِّ  نْن عر يِِّب، عر ِعيِد ْبِن امْلُسر ْن سر ، عر
اُودر ْبِن أريِب ِهنْد  ِديِث در ِريب  ِمْن حر ِديث  غر . حر  ْبنِن أريِب طرالِنب 

ا  ِعيفا انر ضر ثر ، ور ةر نْبرسر يرى ْبُن عر ْ در بِِه حير ر  فر تر
(5). 

انر  بر ْن أر ُرِوير عر ور
نرا يِف  ،(6) ُهور ِعنْدر . ور ْن أرنرس  ر  »عر ْعمر اِمِع مر  .(7)« جر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى أبنو الطينب البنزاز (1) ْ د بن حير يعنرف بنابن أخنت العبنايس، قنال الندارقطني: حنافظ ثقنة. منا  سننة  عبد اهلل  بن حُمرم 

 (.11/347اريخ بغداد )هن(. ت331)

 َل أجدآل. (2)

ّي  (3) ِ ِْ ِ ج اْلبر ةر اْلُقرر نْبرسر يرى ْبن عر ْ ، قال الدارقطني: بغدادي، ثذاب. وقال مرة: دجنال يضنع احلنديث. تناريخ بغنداد حير

 (.4/400( ميزان االعتدال )16/241)

الِيرة. النهاية يف غريب احلديث ))ِصْفرا  (4)  (.293(. الذيل عىل النهاية لعبد السفال  علوش )3/36ا(: خر

: ثقة متقن، ثان هيم بأخرة، مَض ]صحيح دون قوله )فليع  اهلل..(، وهذا إسناد موضوع (5)  [.765. ابُن أريِب ِهنْد 

، ومن طريقه أخرجنه املصننِّف. -( 299فراد )ثام يف أطراف الغرائب واأل –احلديث أخرجه الدارقطني يف األفراد 

" ِمنر األفراد، سيأيت ] اُِشِ  [.1055وعزاآل املصنِّف إىل "العر

نيِلِّ ْبنِن 3267( واملتقي اهلندي يف ثنز العامل )382واحلديث: أوردآل القاِض أبو يعىل يف إبطال التأويفال  ) ( عنن عر

 [. وانظر ختري  املصنِّف.1055[ ]1054[ ]1053رقطني. وانظر ]. وعزاآل األخُ  إىل "األفراد" للداأريِب طرالِب  

وزر البرِيج  (6) ُ ْ ي اش  فر اُن ْبُن أريِب عر بر ، مرتوك، د. التقريب )أر ْبِديج ِعيلر العر ُبو إِْسامر  (.142، أر

ر  ) (7) ْعمر اِمُع مر  [.1054[ من طريق أبان، به. وانظر ]802سيخرجه املصنِّف برقم ](. و19648جر
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نر  ْن أريِب ُعرْيامر عر نر  ،(1) ور ْلامر ْن سر عر
ِب  .(2) نرا يِف "امْلُنْترخر ُهور ِعنْدر اِ " ور ور عر ِمنر الد 

ناثِِم أريِب  (3) لِْلحر

اِ "  ِل "اجلرْعِدي  يِف أرو  ْبِد اهللِ، ور عر
(4).  

 وقرأ  يف الزبور: "داود، ِصْفنِي بحيائي، بالرَحة والكر ". [799]
مننني حننق احلينناء، أسننتحي منننك أن أناقشننك  وقننرأ  فيننه: "يننا داود، اْسننترِح  [800]

 احلساب".
ْبِد  [801] ُد ْبُن عر ا حُمرم  نر ر ِِنج أرْخربر فالر ْسنقر ِعيُل العر إِْسنامر نرر ور َْحرِن اْبُن أريِب ُعمر ْبُد الر  احلرافِِظ، أنا عر

: أنا  (5) االر ، أنا  (6)قر ذر زر ْ اُغنوِِنِّ اْبُن طرربر ِن اْبنُن الز  أرُبو احلرسر
نوِر، أننا  ،(7) ننْيِ اْبنُن الن قج ُبنو احلُسر أننا أر

اِسِم  اِح، أنا أرُبو القر ى ْبُن اجلرر  نةر ِعيسر اِمُل ْبنُن طرْلحر ، ثنا ثر ِويج البرغر
نْن  ،(8) ، عر ةر نلرمر ثننا َحر ناُد ْبنُن سر

 الُبنراِِنِّ 
ابِت  ْينِريِّ  (9)ثر  اجُلرر

نِعيد  سر ِوينِل  ور  الط 
َُحرْيند  ور

نر  ،(10) نْلامر ، عنن سر نر الن ْهنِديِّ نْن أريِب ُعنرْيامر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِديل  (1) ْمِرو بِن عر َْحرِن بُن ُملِّ بِن عر ْبُد الر  ، ثقة ثبت عابد، ع. التقريب )عر نر الن ْهِديج الُكويِفج ُبو ُعرْيامر  (.4017، أر

 .[. وسلامن: هو الفاريس 1053[ ]801سيخرجه املصنِّف من هذا الطريق برقم ] (2)

 ( من هذا الطريق.306َل أقف عليه، وهو يف "الدعوا  الكب " للبيهقي ) (3)

 َل أجدآل يف مطبوعة "مسند عيل بن اجلرْعِد". (4)

فالِنّ  (5) ْسقر ّاد، العر ْبد اهلل  ْبن َحر ِعيل ْبن أيب عر احلّي، أبو الفداء، ثان من الشيوخ امْلُْسنِدين، قال احلافظ املزي: إِْسامر ، ثم الص 

 (.15/465هن(. تاريخ اإلسفال  )682سمعنا منه أشياء ثري ة، وثان ُأّميًّا. تويف سنة )

ذر إىل (6) زر ْ  (.1462 ثامل بن طلحة: ذثر ابن حجر سامعه لن )جزء ثامل بن طلحة(. املعجم املفهرس )هبذا اإلسناد من ابن طرربر

ِْ بنِن ُعبرْيندِ  (7) يِلج بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن نر ِن عر ِة، ُذو الُفُنوِن، أرُبو احلرسر ْيُخ احلرنرابِلر ُة، شر فال مر اُ ، العر اُغنوِِنج اإِلمر نْهِل بنِن الز    اهللِ بنِن سر

ْرِجنُع إىِلر ِدينن  ور  انِيِف، ير ريِ ر الت صر انر ِمْن ُبُحوِر الِعْلِم، ثر انِيِف، قال الذهبي: ثر اِحُب الت صر ، صر اِديج ُزْهند  البرْغدر ى، ور ْقنور تر

ْيُت لر  أر رر ، ور
ة  ِعبرادر . وقنال يفور تر نكر ْيترنُه سر يرنا لر نُه، فر ْغِفنُر لر اهلُل ير نا مر يِخنُذ، ور ْينِه فِيهر لر نْوِ " عر الص  نةا يِف "احْلرنْرِف ور الر ِه مقر  ُه بخطِّ

ا ثقة. وقال يف املينزان: صنحيح السنامع، ولنه تصنانيف فيهنا أشنياء منن  ا فقيها تار ه: شيخ احلنابلة ببغداد، ثان إماما

ْعور  ا. مننا  سنننة )بحننوث املعتزلننة بِنندر ننهر ر ِر  هبننا لكونننه نر
( ميننزان االعتنندال 11/461هننن(. تنناريخ اإلسننفال  )527ة 

 (. 19/605( س  أعفال  النبفالء )3/144)

ِريج  (8) ةر اجلرْحدر ْلحر اِمُل بُن طر ، ال بأس به. التقريب )ثر يج ِ ِْ يرى البر ْ  (.5603، أرُبو حير

، ثقة عابد، ع. التقريب ) (9) يج ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم  ، أر ابُِت بُن أرْسلرمر الُبنراِِنج  (.810ثر

ْيِريج  (10) ِعيُد ْبُن إِيراس  اجلُرر ، ثقة، اختلط قبل موته بريفالث سنني. التقريب )سر يج ِ ِْ  البر
ْسُعود  ُبو مر  .(2273، أر
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اِة: إِ  : إِِنِّ أرِجُد يِف الت ْورر الر اِريِسِّ قر  ُيْسنأرُل هِبِنامر  ن  اهللر الفر
ناِئبرترنْيِ ْيِن خر ندر نُرد  ير ْن ير ْسترِحي أر ِريم  ير ثر

ْ اا   .(1)خر
: أرن  الن بِني   [802] نرنس  نْن أر ، عر ي ناش  انر ْبنِن أريِب عر بر ْن أر ، عر ةر لرمر ا اإِلْسنراِد، ثنا َحر اُد ْبُن سر هِبرذر ور

 (2)، بِِمرْيلِِه. 
ُد ْبنُ  [803] ا حُمرم  نر ر اِحِد احلرنافُِظ، أبننا  ،(3))...(  أرْخربر ْبِد الور ُد ْبُن عر ا حُمرم  نر ْنبرأر أر

نُد ْبنُن  (4) حُمرم 

ةر  ْزر ، أنا  ،(5)َحر اِزينِيج يِلٌّ امْلرور فالر ِ أنا عر ْبِد الس  ُد ْبُن عر حُمرم 
ِعنيج  ،(6)  بر نر الر  ْيامر نُد بنُن ُسنلر أنا حُمرم 

أننا  ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: سننبق ]788ابننن عبنند احلننافظ، وابننن أيب عمننر: سننبقا ] (1) ذر زر ْ ننربر [. وابننن النقننور، وابننن اجلننراح: سننبقا 767[. وابننن طر

: ثقننة ثبننت، مَضنن 794[. وَحينند: ثقننة منندلس، مَضنن ]711[. وَحنناد: ثقننة، مَضنن ]760] [. وأبننو عننريامن الن ْهننِديج

[798.] 

ةر يف جزء منن حد ْلحر اِمُل بُن طر جناميع العمرينة  –عنا   3797/ب( ]الظاهرينة، جمنوع 8يرينه )َّاحلديث أخرجه ثر

 [ ومن طريقه أخرجه املصنِّف.61

، عن َحاد، به. وانظر ]156وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  )  [.1053( من طريق عفان بن ُمْسلِم 

ا (2)  [.711: ثقة، مَض ]َحر اد  و [.798مرتوك، مَض ] ، وهوأبانحلال  حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف ِجدًّ

ةر يف جزء من حديريه )َّ ْلحر اِمُل بُن طر  /ب( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.8احلديث أخرجه ثر

 ( عن أبان، به.3250( وعنه عبد الرزاَّ يف املصنف )19648أخرجه معمر يف جامعه )و

ْيم  يف احللية ) ، بنه.( من طريق الُفضر 492( وابن برشان يف أماليه )8/131وأخرجه أبو ُنعر نانر بر نْن أر ، عر  ْيِل ْبِن ِعيرناض 

اِ ِّ عن أنس  قر  [، وله شواهد هناك يصح هبا.1054برقم ] وسيأيت من طريق يزيد الر 

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (3)

ناِِنِّ  (4) ْرغر اِجنِب اْبنِن أرْرثِننير الفر  حر
ِ
: ذثر ابن حجنر سنامعه لنن )ُجنْزء اِجب  (. املعجنم هبذا اإلسناد من حممد بن َحزة إىل حر

 (.1088املفهرس )

ِْيل   (5) ةر بِن أريِب َجر فالرمر ِد بِن أرَْحردر بِن سر ةر بِن حُمرم  ْزر ُد بُن َحر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ْدُل، أر ُث، العر دِّ ِ ج  امْلُحر ، الُقرر ْشنِقيج مر ، الدِّ يج
ْوطِ ُ ، الرشج

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ، ُمِفيد  ة  ، ثِقر ث  ْقِر، حُمردِّ ُف: بِاْبِن أريِب الص  ُيْعرر  (.21/109هن(. س  أعفال  النبفالء )580ور

نُد  (6) ْبنِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ، أر ْشقر ُدوَُّ، ُمْسنُِد ِدمر يُل، الص 
ْيُخ، اجلرلِ انر الش  نْعدر َْحرِن بنِن ُعبرْينِد بنِن سر ْبنِد النر  نفالرِ  بنِن عر ْبنِد الس  بنُن عر

اِميج  ، تويف سنة )اجلُذر ْشِقيج مر ْوالرُهُم الدِّ ْنبراِعي  مر  (.17/635أعفال  النبفالء ) هن(. س 443، الزِّ

ِعيج  (7) بر ْعُقْوبر الر  نر بِن ُيْوُسفر بِن ير ْيامر ُد بُن ُسلر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر الر الش  اُر، قر ، الُبنْدر ْشِقيج مر ِزْينِز  ، الدِّ ْبنُد العر عر

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ةا انر ثِقر : ثر نِن اْبنِن 374الكت اِِنج ، عر نةر اِب اْبنرني أريِب ُلْقمر ِعنيج ِمنْن أرْصنحر بر هنن(. قنال النذهبي: سنِمْعنرا ُجنزءر الر 

= 
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اِجنننُب ْبنننُن أرْرثِننننير  حر
نننِن اْبننننِ  ،(1) ، عر ثِينننع  ، ثننننا ور ةر نننُمرر ِعيلر ْبنننِن سر نننُد ْبنننُن إِْسنننامر  ثننننا حُمرم 

ْيىلر  : أرن  الن بِي   ،(2)أريِب لر ي ةر ْعىلر ْبِن ُأمر ْن ير ، عر
 
طراء ْن عر :  عر نالر َيناَء »قر ََْ إِنَّ اهللَ َحيِنيٌّ َحلِنيٌم َُيِنب  ا

ِْتَ   .(3)« َوالسَّ
ةر  [804] ِديِث أريِب ُمر  ِذْثُر حر

الن بِنيج  ،(4) اُؤا ور ِذينر جر ِة ال  ثر ِة الري فالر : يِف ِقص  ْيريِيِّ  الل 
اِقد  ْن أريِب ور عر

فِيِه:  ابِِه... احلرِديث، ور اِعد  يِف أرْصحر اآُل «َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا اهللُ ِمنْهُ »قر جر ، أرْخرر
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نُْه. س  أعفال = ، عر انر ْعدر ِن اْبِن سر ، عر ْيِ،ِّ  امْلرصِّ

ِ
فالرء ِن اْبِن أريِب العر ، عر انر ْبدر  (.16/339  النبفالء )عر

ناِِنج  (1) ْرغر نْير الفر
ِ الِِك بنِن أرْرثنني الْض  اِجُب بُن مر ب اِس، حر ُبو العر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ نُه اخلرطِينُب،  امْلُحر قر ث  ، ور ْشنقر ِزْينُل ِدمر ثِنّي، نر الرتج

الر الد   قر نرةر )ور ا ر سر . مر ْيسر بِِه برْأس  : لر ُقْطنِيج  (.14/258هن(. س  أعفال  النبفالء )306ارر

ْيىلر  (2) َْحرِن ْبِن أريِب لر ْبِد الر  ُد ْبُن عر اِريج  حُمرم  ا. التقريب )األرْنصر ، صدوَّ يسء احلفظ جدًّ َْحرِن الُكويِفج ْبِد الر  ُبو عر  (.6081، أر

اِزينِي: مَض ] (3) . واملور يراُء امْلرْقِديِسج اِحِد: هو الضِّ ْبِد الور ُد بُن عر : ثقة، مَض ]780حُمرم  ةر ُمرر [. وعطناء: هنو 754[. وابن سر

: صحايب 741ري  اإلرسال، مَض ]ابن أيب رباح، ثقة ث ي ةر ْعىلر ْبُن ُأمر ير  .[. ور

اِجُب ْبُن أرْرثنِير يف جزئه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه حر

 (.2335(. وصححه األلباِن. إرواء الغليل )387وهو يف الزهد لوثيع )

ِِنج  (4) اِزيج امْلردر ةر احِلجر ُبو ُمر  ِزيُد، أر ، ثقة، ع. التقريب )ير ِقيِل ْبِن أريِب طرالِب  ْوىلر عر  (.7797، مر

 (.26)-(2176( صحيح مسلم )474( )66صحيح البخاري ) (5)
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 باب قول اهلل:
  [58]الذاريا :  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ 
، أنا  [805] ِ ج ا الُقرر نر ر أرْخربر

ْضنُل ْبننُ  (1) ، أننا الفر نلرِفيج ، أننا السِّ اج  ور نيِلل  اْبنُن رر عر
ُبنو  ،(2) أننا أر

اُش  ِعيد  الن ق  سر
ى  ،(3) ، نا برِْشُ ْبُن ُموسر اِِنج ر أنا الط ربر

ْيِديج  ،(4) ثنا احْلُمر
نرر  ،(5) نْن ُعمر ثننا ُسنْفيراُن، عر

وَّ  رْسُ ِعيِد ْبِن مر ْبِن سر
َْحرنِ    (6) ْبنِد النر  ْن أريِب عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ،  ، عر نلرِميِّ السج

ِن الن بِيِّ  ، عر ِريِّ ى اأْلرْشعر ْن أريِب ُموسر :  عر نالر ُنْم »قر َِل َأَحنَد َأْصنَبُ َعنَا َأًذَ َسنِمَعُه ِمنَن اهللَِّ، إِْنَّ

ُعوَن َلُه َوَلًدا َوُيَعافِيِهْم َوَيْرُزُقُهمْ   .(7)« َيدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِر  اأْلر  (1) كر رر ابُن حجر إحدى سامعاته لن )ثتاب مر ثر اج  إىل الطرباِن: ذر ور َّ للطنرباِن(. املعجنم هبذا اإلسناد من ابن رر ْخفالر

 (.236املفهرس )

ن. تنويف سننة  الفضل ْبن عيل بن أَحد بن حممد بن أَحد، أبو سْعد األصبهاِن (2)  ِْ لرفّي، وثناآل أبا نر نُْه السِّ املقرئ، روى عر

 (.10/710(. تاريخ اإلسفال  )491)

اِِنج  (3) ْصنبرهر
ْهنِدّي األر ْمنِرو بنِن مر نيِلِّ بنِن عر ُد بُن عر  حُمرم 

ِعْيد  اُ ، احلرافُِظ، البراِرُع، الري ْبُت، أرُبو سر نن فر اإِلمر ناُش، صر ، الن ق  ، احلرنْنبريِلج

، ور  أرْمىلر الِينِه. منا  سننة )ور نرنا ُجنْزآن ِمنْن أرمر نعر لر قر نِر، قنال النذهبي: ور نِة األرثر م 
ئِ انر ِمْن أر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 414ثر

(17/307.) 

 [.1087وسنتحدث عن جالسه وأماليه عند ]

ْيِخ  (4) الِح بِن شر ى بِن صر ُر، برِْشُ بُن ُمْوسر م  ُة، امْلُعر اُ ، احلرافُِظ، الريِّقر نِديج اإِلمر ةر األرسر ِمْ ر ْينِت بِن عر ، ِمنْن بر اِديج نيِلل البرْغندر ُبنو عر ، أر

ُقْطنِيج  ارر الر الد  قر ْيناا. ور
ثِ اِقفالا رر ِمْيناا عر ةا أر ان ثِقر ْيُب: ثر

الر اخلرطِ . قر
ة  الر أرصر  ور

ة  نانر أرَْحرنُد بنُن ِحْشمر ْكر  اخلرفال ُل: ثر ُبو بر الر أر . قر ة  : ثِقر

نرةر ) ا ر سر . مر ةر ك  ْيِديِّ إىِلر مر ُه إىِلر احُلمر تربر لر ثر ى، ور نْبرل  ُيكرُ  برِْشر بنر ُمْوسر  (.13/352هن(. س  أعفال  النبفالء )288حر

نى بنِن ُعبرْينِد اهللِ (5) ْ ِ بنِن ِعْيسر بر ْبُد اهللِ بُن الزج ِ ج عر ، ثقنة حنافظ فقينه. التقرينب   الُقنرر نيج ْكنر  امْلركِّ ُبنو بر ، أر ْينِديج نِديج احُلمر األرسر

(3320.) 

وَّ الري ْوِريج  (6) رْسُ ِعيِد ْبِن مر رر ْبِن سر ، ثقة،   د س. التقريب ) ُعمر  (.4906الُكويِفج

: سبقوا ]إسناده صحيح (7) ِفيج لر اج  والسِّ ور ِ ج واْبُن رر : هنو 742. الُقرر لرِميج َْحرِن السج ْبِد الر  ُبو عر . وأر [. سفيان: هو ابن ُعيرْينرةر

بِْيِب، ثقة ثبت، مَض ] ْبُد اهللِ بُن حر  [.703عر

 (.792( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وهو يف مسند احلميدي )34احلديث أخرجه الطرباِن يف مكار  األخفالَّ )

( مننن طريننق األعمننش، بننه. وانظننر ختننري  املصنننِّف. وانظننر 49)-(2804( ومسننلم )6099وأخرجننه البخنناري )

 التاِل.
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اِئيج يِف "الت ْفِسِ "  اآُل الن سر ور رر
ِحْيِم  (1) ْبِد النر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ِد ْبِن عر ْن حُمرم  : عر

(2)،  . ْينِديِّ نِن احُلمر عر

الِياا. الا عر نرا بردر عر لر قر ور  فر
ا  [806] نر ر أرْخربر

اِويج ا (3) ، أبنا الس  ِ ج لُقرر
، أبنا اْبُن البرطِِر  ،(4) لرِفيج أبنا السِّ

نِد  ،(5) ُبو حُمرم  أبنا أر

البريُِّع 
اِميِلج  ،(6) ثنا امْلرحر

ىل   ،(7) يرى ْبُن ُمعر ْ ثنا حير
ةر  ،(8) ْيفر نِش،  ،(9)ثنا أرُبو ُحذر نِن األرْعمر ثنا ُسنْفيراُن، عر

نر  ْلامر ْن أريِب سر عر
، أرن  الن بِي  عر  ،(10) ِريِّ ى اأْلرْشعر ْن أريِب ُموسر َْحرِن، عر ْبِد الر  :  ْن أريِب عر الر َما ِمنْن  »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.465احلديث فيه: )تفس  النسائي طبع مستقفال يف مؤسسة الكتب الريقافية، رقم  (1)

 (.11381وهذا التفس : هو جزء من "السنن الكربى" له، ورقم احلديث يف الكربى: )

يج  (2) ِ ِْ
ِعْيد  املِ ِحْيِم بِن سر ْبِد الر  ْبِد اهللِ بِن عر ُد بُن عر ، ثقة. التقريب )حُمرم  ِقيِّ ْ ْبِد اهللِ اْبُن الربر ُبو عر  (.6032، أر

: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )أماِل املحاميل(. املعجم املفهرس ) (3) اِميِلِّ  (.1509هبذا اإلسناد من أوله إىل امْلرحر

ْعُقْوبر ُيْوُسف (4) ُبو ير ْيِن، أر ْمس الدِّ الِح، شر ْيُخ، امْلُْسنُِد الص  ناِويج  الش  نِن بنِن أرَْحرندر الس  ننْي بنن احلرسر ُْمْوِد بنن احُلسر ، ُثنم  بن حمر

ن لِّنِص. ثر : بِناْبِن امْلُخر ِدياما ف قر ُيْعرر ، ور ويِفّ ار، الصج ّي الد  ِ ِْ
ِ ْشِقّي امْلرْولِد، امْل مر ، الدِّ

ِ
اء در نعر نِعْيِد السج ناآل سر اْنقر انر ِمنْن ُصنْوفِي ِة خر

الِيرة. تويف سنة ) اء عر د بِأرجزر ر  فر ْد تر قر  (.23/233هن(. س  أعفال  النبفالء )647ور

ْبنِد اهللِ بنِن ال (5) ُ بُن أرَْحردر بنِن عر ِْ اَِّ، أرُبو اخلرط اِب نر اِضُل، ُمْسنُِد الِعرر ْيُخ، امْلُْقِرُئ، الفر اِدّي الش  يِبج البرْغندر نرر از، برطِنر الغر ، البرنز 

ع. اهنن. وتكل نم فينه  نامر نِحيحر الس  نُدوقاا، صر ناحِلاا صر نانر صر : ثر اِرُئ، قال السمعاِن: ثان شيخا صاحلا ثقة. وقال منرةا القر

ا نرةر )بعضهم. مر  هن(.494 ر سر

 (.19/46( س  أعفال  النبفالء )10/24األنساب للسمعاِن )

اِديج  (6) يرنى البرْغندر ْ ْبُد اهللِ بُن ُعبرْيِد اهللِ بنِن حير  عر
د  ُبو حُمرم  ، أر ادر ْغدر ُر، ُمْسنُد بر م  ْيُخ، امْلُعر ثر الش  ند  دِّب، ُعنِرفر بِناْبِن البريِّنِع، حر ، امْلُنؤر

نانر  نالر اخلرطِْيُب:ثر نا. قر د هِبر نر  فر اء تر ِة أرجزر بعد  ُه، ور اء( لر عر اِميِلّ بن )الدج ْبِد اهللِ امْلرحر اِِض أريِب عر ْن: القر ْرب اليرُهنْود، عر ْسنُكُن بِندر  ير

عر ِمنُْه، امر َّ الس  ْ ُأْرزر ةا َلر انر ثِقر ثر نرةر ) ور ا ر سر  (.17/221هن(. س  أعفال  النبفالء )408مر

دِ  (7) ِعيلر بن حُمرم  نْيُ بُن إِْسامر ْبِد اهللِ احُلسر ُبو عر ْقت أر ة ُمْسند الور ث الريِّقر دِّ ة امْلُحر فال مر ا  العر اِِض اإِلمر نِعيِد  القر ِعيلر بنن سر بنِن إِْسنامر

اِميِلّ  اِدّي امْلرحر بِّّي البرْغدر ، تنويف سننة )بِن أبران الض  اخلرلِنييِلج اِسنم  ور ُة ْبنُن قر مر ْسلر نرن(، وثقه مر نّف )السج هنن(. سن  330، مصر

(. وانظنر: إرشناد القنايص والنداِن إىل شنيوخ الطنرباِن 3/409لوبغنا )( الريقا  البن قط15/258أعفال  النبفالء )

(401.) 

نُْصور   (8) ىل  ْبِن مر يرى ْبُن ُمعر ْ ، صدوَّ صاحب حديث. التقريب )حير اِزيج ةر الر  انر ور اُل: أرُبو عر ُيقر ا، ور ِري  ثر ُبو زر  (.7650، أر

 الن ْهِديج ُموسر  (9)
ْسُعود  ، صدوَّ يسء احلفظ، وثان يصحف. التقريب )ى بُن مر يج ِ ِْ ةر البر ْيفر ُبو ُحذر  (.7010، أر

 َل أقف عليه. (10)
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ُه َلُيَعافِيِهْم َوَيْرُزُقُهمْ  ُعوَن َلُه َوَلًدا، َوإِنَّ ُْم َيدَّ  َأْصَبُ َعَا َأًذَ َسِمَعُه ِمَن اهللَِّ، إِْنَّ
  .(1)« َأَحد 

يِلل  ْمِرو ْبِن عر ْن عر : عر اِئيج اآُل الن سر ور رر
نْن  ،(2) ، عر نر ْيامر نْن ُسنلر ، عر ْن ُسْفيرانر ، عر

ِعيد  يرى ْبِن سر ْ ْن حير عر

ِعيِد بْ  َْحرِن سر ْبِد الر  ْن أريِب عر ، عر ِن ُجبرْ  
الِياا. .(3) نرا عر عر لر قر ور  فر

ةر  امر أرُبو ُأسر ثِيع  ور ِش: ور ِن األرْعمر اآُل عر ور ا رر ذر كر هر ور
ةر  (4) اِوير أرُبو ُمعر ور

(5). 
 " اِميِّ بِيِد اْبِن الس  ِديِث أريِب لر ابِِع حر ُهور يِف "رر ور

يِلل  .(6)  أريِب عر
ِ
يِف "ُجْزء "  ور ْخَِّشِّ الور

(7). 
ةر  ْزر اآُل أرُبو َحر ور رر ور

ُهنور يِف  ،(8) َْحرِن. ور ْبنِد النر  نْن أريِب عر ، عر نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   نْن سر نِش، عر ِن األرْعمر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مضيا يف احلديث السابق. وسفيان: هو الريوري. (1) ِفيج لر السِّ ِ ج ور  الُقرر

اِميِلج يف أماليه، رواية ابن البريِِّع، ومنن طريقنه أخرجنه املصننُِّف. احلديث أخرجه أبو ع بد اهلل احلسني بن إسامعيل امْلرحر

 وَل أجدآل يف املطبوعة. وانظر ختري  املصنِّف.

 (.  1313واختلف فيه عن األعمش، ورجح الدارقطني: الطريق املذثور يف احلديث السابق. علل الدارقطني )

ْمُرو بُن  (2) نِيز  عر ْحِر بِن ثر يِلِّ بِن بر ، ثقة حافظ، ع. التقريب )عر يج ِ ِْ ، البر ، البراِهيِلج يِفج ْ ر ُس، الص  فال  ْفص  الفر  (.5081، أرُبو حر

 ي.(. حييى بن سعيد: هو القطان. وسفيان: هو الريور7661السنن الكربى للنسائي ) (3)

ِ ج  (4)  الُقرر
ْيد  ةر بِن زر امر ، ثقة ثبت ربام دلس، وثان بأخرة حيندث منن ثتنب غن آل.  َحر اُد بُن ُأسر ةر الُكْويِفج امر ُبو ُأسر موالهم، أر

 (.1487التقريب )

نعْ  (5) اِز   الت ِميِميج الس  ُد بُن خر ، ثقنة أحفنظ النناس حلنديث األعمنش، وقند هينم يف ِديج حُمرم  نيُر الُكنويِفج ِ نةر الْض  اِوير ُبنو ُمعر ، أر

 (.5841حديث غ آل، وقد رمي باإلرجاء، ع. التقريب )

 (.2/875ر: موارد ابن عساثر )(. وانظ1485َل يصل إلينا، ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (6)

اِميج  ُد بُن إِْدِرْيسر بِن إِيراس  الس   حُمرم 
بِيد  ُبو لر اِدَُّ، أر اُل، الص  ح  ُث، الر  دِّ اُ ، امْلُحر نة  وهو اإِلمر ، قنال اخللنييل: ثِقر ْخيِسج ر ، الرس 

ْينن لر ننق  عر نننرِدآِل وثقتننه. مننا  سنننة )ُمت فر ْيننِه لسر هننن(. اإلرشنناد للخلننييل 313ِه. وقننال الننذهبي يف تار ننه: رحننلر النّنناُس إِلر

 (.8/167( الريقا  البن قطلوبغا )14/464( س  أعفال  النبفالء )7/269( تاريخ اإلسفال  )3/953)

ْخِشي اِ "، وصل إلينا بعضها. اجلامعة اإلسفالمية، جموع (7)  (.417 – 401(، )و5477) ويسمى: "الور

ِد بِن أرَْحردر  يِلِّ بِن حُمرم  ُن بُن عر يِلل احلرسر اِهُد، أرُبو عر ُث، الز  دِّ اُ ، احلرافُِظ، املُْحر يُْخ، اإِلمر نر  البرْلِخنيج وهو الش  ْعفر نى  ،بِن جر ن، انتقر ْخَِّشّ الور

نة. وقنال افِظناا فراِضنفالا ثِقر نانر حر : ثر اِِنج نْمعر نالر الس  ْخِشني ا (، قر ُف بِن )الور اء ُتْعرر ة أرجزر ْسر يْم  َخر ىلر أريِب ُنعر ابنن النجنار: أحند حفناظ  عر

"، وهي بليدة بنواحي بلخ.471احلديث األثبا  الفضفالء. تويف سنة ) ْخشر  هن(، وهذآل النسبة إىل "ور

 (.3/377( الريقا  البن قطلوبغا )18/365( س  أعفال  النبفالء )13/291األنساب للسمعاِن )

ِزيج  (8)  امْلرْرور
ْيُمون  ُد ْبُن مر ، ثقة، ع. التقريب )حُمرم  ِريج ك  ةر السج ْزر  (.6348، أرُبو َحر
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اِري   .(1)الُبخر
نرا يِف الري الِنِث ِمننر "األر  ُهنور ِعنْندر نِش، ور نِن األرْعمر ، عر

وَّ  رْسُ ِعيِد ْبِن مر ُر ْبُن سر اآُل ُعمر ور رر اِل" ور ْبندر

 
ِ
يراء لِلضِّ

(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به.( 7378صحيح البخاري ) (1) ةر ْزر ْن أريِب َحر اُن، عر ْبدر نرا عر ثر د   حر

: مَض يف احلديث السابق، و "األبدال": ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (2) ِعيد  ُر ْبُن سر ( وسامآل: "األبندال 1332ُعمر

اء". ويف املجمع املؤسس ) ة أرجزر  ( وسامآل: "األبدال العوال".2/434للضياء امْلرْقِديِس يِف عرشر
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 باب رؤية اهلل يوم القيامة ويف اجلنة
 

ِعيد   [807] يرى ْبِن سر ْ ِد ْبِن حير : ثنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  اِميِلِّ بِِه إىِلر امْلرحر ور
نْي  اجُلْعِفنيج  ،(1) ثنا ُحسر

(2)، 

ةر  اِئدر ْن زر يِلج  ،(3)عر يران  اْلبرجر ثنا بر
ْيِس ْبِن أريِب  ،(4) ْن قر اِز    عر حر

جر  ،(5) نرر : خر الر ْبِد اهلل ِ قر ِريُر ْبُن عر ثنا جر

ُسوُل اهللِ  ْينرا رر لر : عر الر قر ِر فر مر رر إىِلر اْلقر نرظر ةر اْلبرْدِر، فر ْيلر ُكنم» لر ُكْم َتنَرْوَن َربَّ َينْوَم اْلِقَياَمنِو َكنََم   ْإِنَّ

وَن  َتَرْوَن َهَذا َِل ُتَضام 
 .(7)« ِ  ُرْؤَيتِهِ  (6)

بِِه: ثنا ُيوُسُف  [808] ور
ِِلج  ،(8) ْكر  اهلُذر ُبو بر ، ثنا أر ثِيع  ثنا ور

نةر  ،(9) ِيمر نْن أريِب متر عر
نْن أريِب  ،(10) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط انُ  (1) وخر القر رج ِعيِد ْبِن فر يرى ْبِن سر ْ ِد ْبِن حير ، َّ. التقريب )أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُدوَّ  ، صر يج ِ ِْ  البر
ِعيد   (.106، أرُبو سر

لِيِد  (2) يِلِّ بِن الور نْيُ بُن عر  الُكويِفج امْلُْقِرُئ، ثقة عابد ) اجُلْعِفيج احُلسر
د  ُبو حُمرم  اُل: أر ُيقر ْبِد اهللِ، ور ُبو عر ْوالرُهْم، أر  (.1335مر

ْلِت الُكويِفج  (3) ُبو الص  ِفيج أر ةر الري قر امر ُة بُن ُقدر ائِدر  (.1982، ثقة ثبت صاحب سنة، ع. التقريب )زر

ُبو برِْش  الُكويِفج  (4) ، أر يِلج يراُن بُن برِْش  األرَْحريِسج البرجر  (.789بت، ع. التقريب )، ثقة ثبر

يِلج األرَْحريِسج  (5)  البرجر
نْي  اِز   ُحصر ْيُس بُن أريِب حر ، ثقة َمْضن ، ويقنال: لنه رؤينة، قر ُبو ُعبرْيِد اهللِ الُكويِفج اُل: أر ُيقر ْبِد اهللِ، ور ُبو عر ، أر

 (.5566ئة وتغ ، ع. التقريب )جاز املا

نّم برعُضن (6) نْضر ْعنرناآُل: الر ير ( مر ونر نامج الت ْشِديُد )ُتضر الت ْخِفيِف، فر كم تضاّمون: ضبطها املصنِّف بالتشديد. وُتروى بالت شديد ور

ننيم  يِف  نرنناُلكم ضر ْعنرننى الت ْخِفيننِف: الر ير مر ْيننِه. ور ننر إِلر َِحننون وقننتر الن ظر ْزدر ْعننض وتر  ُرْؤيتِننه، أي مشننقة وتعننب. النهايننة إىِلر بر

ة: ضمم. فتح الباري )3/101)  (.11/446( ماد 

 .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (7)

اِميِلج يف أماليه، رواية ابن البريِِّع، )  ( ومن طريقه أخرجه املصنُِّف.413احلديث أخرجه أبو عبد اهلل امْلرحر

ةُ 7436وأخرجه البخاري ) ْبدر نرا عر ثر د  ، به. وانظر ] ( حر نْي  اجُلْعِفيج نرا ُحسر ثر د  ْبِد اهللِ، حر  [.877ْبُن عر

ط انُ  (8) اِشد  القر ى بِن رر ، املعروف بالرازي، سكن الري، ثم انتقنل إىل بغنداد، احنت   ُيْوُسُف بُن ُمْوسر ْعُقْوبر الُكْويِفج ُبو ير  ، أر

به البخاري، قال اخلطيب: وصفه غ  واحد من األئمة بالريقة. ووثقه مسلمة والذهبي، وقال ابن معني وأبو حناتم: 

صنندوَّ. وقننال النسننائي: ال بننأس بننه. وقننال ابننن حجننر: صنندوَّ. وقننال األلبنناِن: ثقننة. انظننر: هتننذيب الكننامل 

 (.190( َمتِ العلو لللباِن )ص7887( التقريب )32/465)

ُبو  (9) ىأر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُسنْلمر ى ْبنُن عر ، ُسنْلمر نيج ِ ِْ ِِلج اْلبر ْكر  اهْلُنذر ، أخبناري منرتوك احلنديث. التقرينب بر ْوح  ، وقينل: اسنمه رر

(8002.) 

ْيِميج  (10) ةر اهْلُجر ِيمر ُبو متر ، أر ج يلِّ  الس 
ِريُف ْبُن ُجرالِد  ، ثقة، خ  طر يج ِ ِْ  (.3014. التقريب )4اْلبر
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ى:  : اجلرن ُة.   [26]يونس:   چٻ  ٻ  ٻ  چ ُموسر الر ْجنِه   چ ٻچ قر نُر إىِلر ور : الن ظر نالر قر

 . (1)اهللِ 
اَّر  [809] ْن أريِب إِْسحر ، عر ثِيع  بِِه: ثنا ُيوُسُف، ثنا ور ور

نْعِديِّ  ،(2) ْير  الس  ِم ْبِن ُنذر
ْن ُمْسلِ  ،(3)عر

ْوِل اهللِ  ِن يِف قر ةر ْبِن اْليرامر ْيفر ْن ُحذر ُر   [26]يونس:   چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : عر : الن ظر الر قر

ْجِه اهللِ   . (4)إىِلر ور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا (1)  .إسناده ضعيف جدًّ

اِميِلج يف أماليه، رواية ابن البريِِّع، )  ( ومن طريقه أخرجه املصنُِّف.414احلديث أخرجه أبو عبد اهلل امْلرحر

ننْيِم ْبننِن َحر نناد   –املبننارك يف الزهنند وأخرجننه ابننن  ( وعننريامن 1425( وابننن راهويننه )419، ح2/525) -زيننادا  ُنعر

ننيِّ يف الزهنند 333( )91( وابننن أيب النندنيا يف صننفة اجلنننة )195النندارمي يف الننرد عننىل اجلهميننة ) ِ ن نناُد ْبننُن الرس  هر ( ور

( وابننن أيب حنناتم يف تفسنن آل 2/456ينند )( وابننن خزيمننة يف التوح65، 25/64( والطننربي يف تفسنن آل )169)

( 786( )785( والفاللكننائي يف ُشح أصننول االعتقنناد )46( )45( )44( والنندارقطني يف رؤيننة اهلل )6/1945)

، هبذا اإلسناد.447والبيهقي يف البعث والنشور ) ِِلِّ  ( من طرَّ عن أيب بكر اهلُذر

ناس يف رؤينة اهلل )43هلل )( والندارقطني يف رؤينة ا15/65وأخرجه الطربي يف تفسن آل ) ( 6( وأبنو حممند ابنن النح 

، بنحنوآل مرفوعناا. 782والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) ْيِميِّ ةر اهْلُجر ِيمر ِن أريِب متر ، عر ي اش  انر ْبِن أريِب عر بر ( من طريق أر

ا.  وإسنادآل ضعيف جدًّ

يِق  دِّ ْن أريِب برْكر  الصِّ ُرِوير عر َْحرِن  قال ابن أيب حاتم: )ور ْبنِد النر  عر نيىْلر ور َْحرِن ْبنِن أريِب لر ْبنِد النر  عر ب ناس  ور اْبنِن عر ِن ور ةر ْبِن اْليرامر ْيفر ُحذر ور

أريِب  اِك ور نح  الض  اَّر ور أريِب إِْسنحر قرترنادرةر ور  ور
ُجراِهد  ِن ور احْلرسر  ور

ِعيد  اِمِر ْبِن سر عر ةر ور ِعْكِرمر  ور
ابِط  : إِ ْبِن سر يِّ ندِّ السج  ور

نُر ِسننران  نادرةر الن ظر ير ن  الزِّ

ْجِه اهللِ   ( أقوال بعض هؤالء املذثورين وغ هم.69 - 15/63(. وقد ذثر الطربي يف تفس آل )إىِلر ور

بِْيِعيج  (2) اَّر الس  ُبو إِْسحر ، أر اِِنج ْبِد اهللِ اهلرْمدر ْمُرو بُن عر ، ثقة مكرير عابد، اختلط بأخرة، ع. التقريب ) عر  (.5065الُكْويِفج

، مقبول. التقريب ) (3) ا ِعيراض  بر ن ى أر ، ُيكر ، ُثويِفٌّ ِزيدر اُل: اْبُن ير ُيقر ، ور ْير   (.6649ُمْسلُِم ْبُن ُنذر

 يف إسنادآل اختفالف.هكذا رواآل املحاميل، فأسقط الواسطة بني وثيع وأيب إسحاَّ، و (4)

اِميِلج يف أماليه، رواية ابن البريِِّع، )  ( ومن طريقه أخرجه املصنُِّف.415احلديث أخرجه أبو عبد اهلل امْلرحر

( من طريق وثينع. وأخرجنه الندارقطني يف رؤينة 203( والدارقطني يف رؤية اهلل )473وأخرجه عبد اهلل يف السنة )

نْن 204رَحن بن مهدي. ويف )( من طريق وثيع وعبد ال202اهلل ) ، عر ينلر
ائِ نْن إرِْسر ( من طريق ابن مهندي وحندآل. عر

، به. ْعِديِّ ْير  الس  ، عن ُمْسلِِم ْبِن ُنذر اَّر  أريِب إِْسحر

بِينِع. وأخرجنه الندارقطني يف رؤينة اهلل 2/452وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد ) نْيُس ْبنُن الر  نرا قر ، ثر د  ( من طريق أرسر

ْير  ( مننن طرينن205) ، عننن ُمْسننلِِم ْبننِن ُنننذر اَّر ننْن أريِب إِْسننحر بِيننِع. ثفالَهننا: عر ننْيِس ْبننِن الر  قر  ور
يننك  ِ ، عننن ُشر ِِنِّ يرننى احِلننام  ْ ق حير

= 
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ُم، أنا  [810] ى امْلُطرعِّ نرا ِعيسر ر أرْخربر
 الت ِميِميج  (1)

د  ُد ْبُن حُمرم  ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أنا حُمرم  أرُبو عر
(2)  :

 
ِ
اء جر در ْبنر رر اِهيمر أرن  حُمرم  ْبِن إِْبرر

اِِنج  (3) ْثور َْحرِن النذ  ْبِد الر  ُهْم: أنا أرَْحرُد ْبُن عر ر أرْخربر
ْكنِر  ،(4) ُبنو بر أننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به. = ْعِديِّ  الس 

ْيِد ْبنِن  ْن زر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر يُل، عر
ائِ ، ثنا إرِْسر ِِنِّ يرى احِلام  ْ نْن وأخرجه الدارقطني يف املصدر نفسه من طريق حير ، عر ْهنب  ور

آُل. ةر نرْحور ْيفر  ُحذر

نْن أريِب 191وأخرجه عريامن الدارمي يف الرد عىل اجلهمية ) ، عر نْن ُسنْفيرانر ، عر ينع 
ثِ ، ثننا ور نْيبرةر ْكنِر ْبنُن أريِب شر ُبو بر نرا أر ثر د  ( حر

، به. فزاد ةر ْيفر ْن ُحذر ، عر ِزيدر ْن ُمْسلِِم ْبِن ير ، عر
ْعد  اِمِر ْبِن سر ْن عر ، عر اَّر  يف اإلسناد. إِْسحر

، به.35952وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ةر ْيفر ْن ُحذر ، عر ْن ُمْسلِم  ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ْن ُسْفيرانر ، عر يع 
ثِ  ( ثنا ور

ْكِر ْبُن أريِب 206وأخرجه الدارقطني يف رؤية اهلل ) ُبو بر ِزيِز، ثنا أر ْبِد اْلعر ِد ْبِن عر ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم  نْن ( ثنا عر ، عر يع 
ثِ ، ثنا ور ْيبرةر  شر

ْن ُسْفيرانر  يلر أرْو عر
ائِ ْكر   -إرِْسر ُبو بر ك  أر ، به.-شر ةر ْيفر ْن ُحذر ، عر ِذير  ْن ُمْسلِِم ْبِن نر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر  ، عر

يِّ يف الزهد ) ِ ن اُد ْبُن الرس  ُشح أصول ( والفاللكائي يف 451 - 2/450( وابن خزيمة يف التوحيد )170وأخرجه هر

( منن طرينق عبند اهلل بنن رجناء. 666( من طريق وثيع. وأخرجه البيهقني يف األسنامء والصنفا  )784االعتقاد )

نْن  ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر ْكر  ح، ور ْن أريِب بر ، عر
ْعد  اِمِر ْبِن سر ْن عر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر يلر

ائِ ْن إرِْسر ، ثفالَها: عر نِذير  ُمْسنلِِم ْبنِن نر

نْ  ، به. عر ةر ْيفر  ُحذر

ْيِه لن )الت ْفِس  امْلسند أليب بكنر أرَْحند بن (1) ْيِه: ذثر ابن حجر أحد سامعر ور ْردر ن هبذا اإلسناد من أيب عبد اهلل الضياء إىل ابن مر

(. املعجم املقهرس ) اِِنّ ْصبرهر
ْيه اأْلر ور ى بن مْردر  (.374ُموسر

بِْد اهللِ (2) ُث املُِْفيُْد، أرُبو عر دِّ اِسنِم املِْلرنِْجنيج املُْحر نِد بنِن أريِب القر ُد بُن حُمرم  افِظناا ُمْكريِنراا ُمكِرمناا  حُمرم  نانر حر دُِّب، ثر ناُن، امْلُنؤر ط  ، القر اِِنج ْصنبرهر
، األر

اير  ور بّاا لِلرِّ
نرةر )لِلط لبرِة، ذرا ُمُروءة ، حُمِ ر سر . س  أعفال  النبفالء )612ِة، ُتُويفِّ انر ، أرْو قرْريرة  ِمْن أرْصبرهر ل ة  : حمر ةر ِملرنْجر  (.22/59هن(، ور

ننرر الننذهبي يف املختِنن املحتنناج ) ثر (: أن  الضننياء املقننديس واحلننافظ الننربزاِل رويننا عنننه وثن ينناآل "أبننا بكننر"، 1/72وذر

( ذينل تناريخ مديننة 3/66( )2/194( )1/279انظنر: األحادينث املختنارة )ونسباآل: "ابن أريِب شكر التميمني". و

 (.2/68السفال  البن الدبيريي )

ِن ْبِن ُيوُنسر  (3) رر ْبِن احْلرسر اِهيمر ْبِن ُعمر  ْبِن إِْبرر
ِ
اء جر ُد ْبُن رر ، قنال عننه السنمعاِن: حُمرم  اِِنج ْصنبرهر

نْتِح األر نِر اْبنُن أريِب الفر ْعفر ُبنو جر ، أر

ْيخ  من أوالد املحدثني، حصلت خطنه يف اإلجنازة يف شنهر الربينع منن سننة ) هنن( بأصنبهان، ومنا وجند  531]شر

ثر عنه ابن عسناثر يف معجنم شنيوخ ، لنفيس عنه شيئاا، وال أدري سمعُت منه أ  ال[. وحد  ه وقنال: ]أخربننا إجنازةا

ْبُتُه بأصبهان فلم يتفق ِل لقاؤآل[. وأخرج له الضياء يف املختارة منا يزيند عنن  لر نا  130وقد طر بر حنديرياا، وثنان يكنينه " أر

(، املختنارة 1183( معجنم الشنيوخ البنن عسناثر )1454اخل ". انظر: املنتخب من معجم شيوخ السنمعاِن )ص

(1/279( )1/282( )1/319( )2/50( )2/247.) 

ننيِلل  (4) ننِد بننِن أريِب عر  حُمرم 
ْكننر  ننْيخ أريِب بر َْحرِن ابننِن الش  ْبننِد الننر   أرَْحرننُد بننُن عر

نننْيِ ُبننو احُلسر ننُدوَّ، امْلُْكريِننر، أر اِِنج الص  ننذر ،  اهلرمر اِِنج ْثور ، الننذ 

= 
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ُد ْبُن معمر   ْيِه، ثنا حُمرم  ور ْردر اْبُن مر
ِزيج  ،(1)  امْلرْرور

د  ُْموُد ْبُن حُمرم  ثنا حمر
اِمنُد ْبنُن آدر ر  ،(2) ثنا حر

ثننا  ،(3)

لِيُد ْبنُ  نةر  الور اِوير نْ ِ ْبنِن ُمعر ْن ُزهر ، عر م 
نر   ،(4)ُمْسلِ ْعفر نْن أريِب جر عر

ْ ْبنِن  ،(5) نْن ُأيبر الِيرنِة، عر نْن أريِب العر عر

ُسنولر اهللِ  أرْلُت رر : سر الر ْعب  قر ِة يِف ثِترناِب اهللِ:  ثر نادر ير نِن الزِّ ت  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ عر

ننالر  [26]يننونس:  ْْحَنِ : »قر ْولِننِه: «. النََّظننُر إَِ  َوْجننِه الننرَّ ننْن قر ْلُتُه عر ننأر سر ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ ور

:   [147]الصافا :  چۋ       الر وَن َأْلفً »ت قر َياَدُة ِعِْشُ  .(6)« االزي
ْيند   [811] نُد ْبنُن أريِب زر ، أبننا حُمرم  ةا ازر لِيل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبِن خر ، عر ْينربر اْبنرِة أرَْحردر ىلر زر ْأُ  عر رر قر

، ثنا أرَْحرُد بْ  اِِنج ر اِسِم الط ربر اآل، أبنا أرُبو القر اْذشر ، أبنا أبو احلسني بن فر يِفج ْ ر ، أبنا حممود الص  اِِنج ر  ُن الكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ننرةر ) = ر سر بِنيفالا، ُتنُويفِّ لِنْيفالا نر نُدوقاا جر انر صر ثر ة، ور اير ور اِسُع الرِّ اِحُب ُأُصْول، ور ، صر اِِنج ْصبرهر

هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 484األر

(19/103.) 

ا يف الرواينا  ثقنة.  وقال السمعاِن: ثان من ثقنا  املحندثني ومشناه هم، وثنان مكرينراا صناحب أصنول، صندوقا

 (.6/8األنساب )

 َل أميزآل. (1)

ِزيج  (2) هنن(. تناريخ 297، قنال اخلطينب: أحاديرينه مسنتقيمة. منا  سننة )حممود بن حممد بن عبد العزيز، أبو حممد امْلرْرور

 (.15/112بغداد )

ِزيج حامد بن آد  امْلر  (3) ، قال حييى بن معني: ثذاب لعنه اهلل. وقنال ابنن عندي: يكنذب وحيمنق يف ثذبنه. وذثنرآل ابنن ْرور

( الكامنل يف 8/218هن(. ثقا  ابنن حبنان )239حبان يف الريقا  وقال: ربام أخطأ. وقال اخللييل: ثقة. ما  سنة )

 (.3/267( الريقا  البن قطلوبغا )1/447ل )( ميزان االعتدا3/409الضعفاء )

ةر اجُلْعِفيج  (4) ْيريرمر ْيِل، أرُبو خر حر ْيِ  بِن الرج ةر بِن ُحدر اِوير ْ ُ بُن ُمعر ، ثقنة ثبنت إال أن سنامعه عن ُزهر ن أيب إسنحاَّ بنأخرة. الُكنْويِفج

 (.2051التقريب )

 َل أميزآل، إال أن يكون حممد الباقر. (5)

ا (6) ُم: مَضن ]إسناده ضعيف جدًّ عِّ . والوليند: ثقنة ثرين  710. عيسى امْلُطر نيراُء امْلرْقنِديِسج [ وأبنو عبند اهلل احلنافظ: هنو الضِّ

: ثقة، مَض ]724التدليس والتسوية، مَض ] الِيرةر  [.785[. وأبو العر

ْيِه يف تفس آل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. ور ْردر  احلديث أخرجه أبو بكر ابن مر

ْمنِرو 21/115( من طريق الوليد بن مسلم. وأخرجه الطربي يف تفس آل )3229وأخرجه الرتمذي ) ( من طريق عر

ْن أريِب ال ، عر ُجل  ْن رر ، عر
د  ْ ِ ْبِن حُمرم  ، ثفالَها: عن ُزهر ةر لرمر الِيرِة، به َمتِنا بنذثر تفسن  املئنة. وقنال الطنربي: ْبِن أريِب سر عر

(. قال الرتمذي: غريب. وضعفه األلباِن الِيرةر ا اْلعر بر ِمعر أر ْن سر م   .يف حتقيقه لسنن الرتمذي )عر
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   ْ يج  ُزهر ِ التجْسرتر
ةر  ،(1) ْسلرمر ُء ْبُن مر فالر ثنا اْلعر

ناِِنج  ،(2) اْلقر اِهيُم الط  ثننا إِْبنرر
نْن  ،(3) ِك، عر ثننا اْبنُن امْلُبرنارر

ْرب   ِك ْبِن حر ْن ِسامر ، عر ُسْفيرانر
ُسنوُل اهللِ  ،(4) الر رر : قر الر ِم قر برةر ْبِن احْلركر ْعلر ْن ثر َُ اهللُ : »عر  َيُقنو

 /ب[88/ ] .(6)«  (5)... َيْوَم اْلِقَياَمِو إَِذا َقَعَد َعَا  لِْلُعَلََمءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  أرَْحر  (1) ْعفر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أرُبو جر اِظ، شر ُم احُلف  لر ُث، البراِرُع، عر دِّ ُة، امْلُحر اُ ، احُلج  يج اإِلمر ِ نْ   التجْسنرتر يرنى بنِن ُزهر ْ اِهنُد، ُد بُن حير ، الز 

ُب بِِه امْلرريرُل يِف احِلْفِظ، تويف سنة ) ارر ُيْْضر صر ، ور عل لر ن فر ور صر عر ور (. وانظنر: 14/362هن(. س  أعفال  النبفالء )310َجر

 (.246الداِن إىل شيوخ الطرباِن )إرشاد القايص و

د بن إسحاَّ الرواس (2) ن بن حُمرم  ةر بن ُعرْيامر ْسلرمر ُء ْبُن مر فالر ، أرُبو ساَل البغدادي، مرتوك، ورماآل ابن حبان بالوضع،  . اْلعر

 (.5256التقريب )

اِهيم بن إسحاَّ بن عيسى الُبنراِِنج إِ  (3) ، صدوَّ يغرب،   د  . التقريب ) ْبرر اِِنج اْلقر  (.145موالهم، أبو إسحاَّ الط 

ْهيِلج  (4) ْرِب ْبِن أرْوس  الذج ُك ْبُن حر نةا مضنطربة، وقند  ِسامر ، صدوَّ، وروايتنه عنن عكرمنة خاص  ِة الُكْويِفج ُبو امْلُِغْ ر ، أر البرْكِريج

(. ورواية شنعبة وسنفيان الرينوري عننه قديمنة قبنل التغن . 2624. التقريب )4تغ  بأخرة فكان ربام تلّقن، خت   

 (.12/120هتذيب الكامل )

.. » آخر الورقة، وهو يندرج يف "باب القعود"، الذي ابتندأآل يف ورقنة جديندة. ومتامنه: ثذا، َل يتمه، وثتبه املصنِّف يف (5)

ا ُأِريُد أرْن أرْغِفنرر لر  نر أر ْل ِعْلِمي، وُحْكِمي فِيُكْم، إاِل  ور ْ أرْجعر  ِعبراِدآِل: إِِنِّ َلر
ِ
اء ضر ىلر ُثْرِسيِِّه لِقر الر عر نانر فِنيُكْم، ور نا ثر نىلر مر ُكنْم، عر

اِِل   «ُأبر

 [.760[. وزينب ]773. ورجال اإلسناد من يوسف إىل ابن فاذشاآل: سبقوا ]موضوع (6)

 احلديث أخرجه الطرباِن يف "السنة"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

نْيم  يف معرفنة الصنحابة )1381وهو يف املعجم الكب  ) (. وقنال األلبناِن: 1386، ح1/487( بمريلنه، وعننه أبنو ُنعر

جدا، وهي قعود اهلل عىل الكنريس، وال أعرفهنا يف حنديث صنحيح. السلسنلة الضنعيفة موضوع، وفيه لفظة منكرة 

 ( ياختصار.867)
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 باب القعود
نيل  [812] كِّ َْحرِن ْبنِن مر ْبنِد النر  ْن عر ِل، عر امر ْينرِب اْبنرِة الكر ىلر زر ْأُ  عر رر قر

ي  (1) ندِّ ، أبننا جر ةا نازر إِجر

عاا، امر ُكْن سر ْ ير لِكر إِْن َلر ذر لرِفيج ثر ناِر ْبنِن  احلرافُِظ أرُبو طراِهر  السِّ ف  ْبنِد الغر َْحرنُد ْبنُن عر ب ناِس أر أبنا أرُبو العر

ناِِنج  ،(2)أرَْحردر ْبِن أرْشترةر   اخلرْرجر
ننْيِ نِد ْبنِن احلُسر  أرَْحرندر ْبنِن حُمرم 

اِمند  نيِلج ْبنُن أريِب حر نِن عر ُبنو احلرسر أبننا أر

اِِنج  ْصبرهر
ُد بُن أرَْحردر بنِ  ،(3)األر ُبو أرَْحردر حُمرم  اِِض  ثنا أر اُل القر س  اِهيمر العر ِمنِه  إِْبرر ْينِه يِف ُمْعجر لر ةا عر اءر ِقنرر

ِِلج  ِد ْبِن احلراِرِث اهِلفالر اِهيُم ْبُن حُمرم  اَّر إِْبرر : ثنا أرُبو إِْسحر الر قر
(4)،  ، ْبُد األرْعىلر ْبُن َحر اد  الن نْريِسج ثنا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْحرِن بِن  (1) ْبِد الر  يِّ بِن عر كِّ َْحرِن اْبُن احلراِسِب مر ْبُد الر  اِسِم عر ُبو القر ُر، أر م  ْيُخ، امْلُْسنُِد، امْلُعر راُل الندِّ الش  ، َجر تِيق   بِن عر
ِعْيد  يِن أريِب سر

اُبُليِسج  لِْينلر االط رر نانر قر ثر ريِْ اا، ور آِل ثر دِّ ِمعر ِمْن: جر ، سر ِفيِّ لر ، ِسْبُط احلرافِِظ أريِب طراِهر  السِّ اِِنج رر نْدر لِعْلنِم، تنويف سننة ، ُثم  اإِلْسكر

 (.23/278هن(. س  أعفال  النبفالء )651)

نيِلل اْبنن أرشنتره األرْصنبر  (2) ناِر بنن أرَْحرندر بنِن عر ف  ْبنِد الغر ب اِس أرَْحرُد بُن عر ُبو العر ُة، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ الريِّقر اِِنّ الش  اتِنب، منا  سننة هر ، الكر

 (.19/183هن(. س  أعفال  النبفالء )491)

الُِح، تويف سنة ) (3) ُجُل الص  ُة، الر  ُث، امْلُْسنُِد، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر  (.17/420هن(. س  أعفال  النبفالء )420الش 

ِد ْبِن احْلراِرِث بْ  (4) اِهيُم ْبُن حُمرم  ِِلج إِْبرر ْيُمونر اهِلنفالر ،  ِن مر نةر ائِلر اَّر اْبنُن نر ُبنو إِْسنحر ، أر اِِنج امْلرنِدينِيج ْصنبرهر
( األر يِلج

يِلج )ويقنال الن نائِ
الن نايِ

، ذثر ابُن ح ا ُنِسبر ْيهر إِلر ِه، ور ِهير ُأمِّ ة"، ووصفه باحلافظ.ور جر ْبرر  جر يف التبص : أن  لقبه "أر

 ، نةر ائِلر اِهيُم ْبُن نر َل تذثر مصادُر ترَجته نسبته )اهلفالِل(، ويذثرها الطرباِن يف روايته عنه، ويسميه عىل أوجه منها: )إِْبرر

ِد بْ  اِهيُم ْبُن حُمرم  إِْبرر ، ور اِِنج ْصبرهر
ةر اأْلر ائِلر اِهيُم ْبُن نر إِْبرر (.ور ِِلج فالر د  اهْلِ اِهيُم ْبُن حُمرم  إِْبرر ، ور ِِلج فالر  ِن احْلراِرِث اهْلِ

نانر  ُعُه، ثر امر بر سر هر ذر ، ور نُْصور  ِعيِد ْبِن مر ِمعر ِمنر سر : ِمْن أرْهِل امْلرِدينرِة، سر اِِنج ْصبرهر
ْيم  األر ُبو ُنعر الر أر نْن قر ِن عر آُل ُثُتنُب الننجْعامر  ِعنْندر

ِد ْبِن املُْ  ِة.حُمرم   ِغ ر

ْكنر  ا ُبنو بر ناءر أر ُه، فرجر سر
ْلِ ُ  جر ْ ْضر ، حر انِيِّنير اأْلرْصبرهر يِّنير ور ِ ِْ ِديُث اْلبر آُل حر ِعنْدر ْيِخ: ور ُبو الش  ادر أر ْينِه ُثُتنبر زر جر إِلر نأرْخرر اُر، فر ْلبرنز 

رر اْبُن هِ  ثر ذر بِيِه، ور ْن أر نُْه، عر تربر عر ثر ْيِه ور لر بر عر اْنترخر ِن، فر ُعُه، النجْعامر نامر نبر سر هر ذر ، ور نةر ك  نُْصنور  بِمر ِعيِد ْبنِن مر ِمعر ِمْن سر ُه سر ن  : أر
نْد 

نُْه. ْكُتْب إاِل  عر ْ نر ا َلر ِب مر
ائِ رر نُْه ِمنر اْلغر ترْبنرا عر ثر  ور

ِد ْبِن احْلرا اِهيمر ْبِن حُمرم  ْلِسر إِْبرر ُ  جر ْ ْضر ِة: حر ِد ْبِن امْلُِغ ر ِة( وقال أيضا يف ترَجة حُمرم  ْينِه )أي إىل اْبنِن امْلُِغن ر نارر إِلر ِرِث، فرصر

نرةر ) اُر سر ْكر  اْلبرز  ُبو بر نْن286أر تربرنُه عر ثر ِن، ور ِديرياا ِمنْن ُثُتنِب الننجْعامر ِْسنير حر بر نرْحور َخر اْنترخر ِن، فر ْيِه ُثُتبر النجْعامر جر إِلر أرْخرر ُه هن(، فر

ْيِه. لر بر عر  فِيامر اْنترخر

نرةر ) وقال السمعاِن: ر سر  هن(.291أحد الريقا . ووصفه ابُن حجر باحلافظ ثام ذثرنا، ُتُويفِّ

( 13/20( األنسنناب )1/230( تنناريخ أصننبهان )3/356( )2/222طبقننا  املحنندثني بأصننبهان أليب الشننيخ )

( 16)( الفرائند عنىل جمنع الزوائند 11( نزهة األلباب يف األلقناب )1/4( تبص  املنتبه )6/913تاريخ اإلسفال  )

= 
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 ْبِن الس  
ِ
طراء ْن عر ، عر ةر لرمر اِئِب ثنا َحر اُد ْبُن سر

(1)
ار   ، ْن حُمراِرِب ْبِن ِدثر ِزيندر  ،(2)عر ْبِد اهللِ ْبِن ير ْن عر عر

(3) 

ُسولر اهللِ  نِة :  أرن  رر نِد ر ِمننر احلربرشر نِر ْبنِن أريِب طرالِنب  ملر نا قر نالر جِلرْعفر َبَشنِو »قر ََ ء  َرَأْينَ  بِا َأيَّ َءْ

ا ِمْكترنل   « َأْعَجَب إَِلْيَك  ْأِسنهر نىلر رر نِة عر  ِمننر احلربرشر
ة  أر ب  بِاْمرر

اثِ ر  رر : مر الر قر
نا  (4) رهر َحر زر ، فر ِقينق  فِينِه در

ِهنير  نا ور هر
ِمُلُه يِف ِمْكترلِ ْ حتر هْيرا ور ْأُخُذآُل بِيردر لرْت تر عر ا، فرجر ِقيُقهر اْنترريررر در ا ور عر ِمْكترُلهر قر ور نكر فر ْينل  لر ُقنوُل: ور تر

ُسوُل اهللِ  الر رر قر اَِلِ، فر ْظُلوِ  ِمنر الظ  ذر لِْلمر أرخر ىلر ُثْرِسيِِّه فر در عر عر ْو قر ِك لر
نٌو : »ِمنر امْلرلِ َسنْ  ُأمَّ َما ُقدي

  ْ َ ُمَتْعَت َْ َِ  .(6)«  (5) َِل ُتنِْصُف َمْظُلوَمَها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وَل يذثر أبو الطيب نايف املنصوري نسبته "اهلنفالِل"، وثنان 34إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن ) =

ا. ا به ِذْثُرهر  حريًّ

، صدوَّ اختلط، تويف سنة ) (1) ْوالرُهم الُكْويِفج ِفيج مر كِن نُه 136الري قر ، لر
ِ
ء نامر برناِر الُعلر

انر ِمْن ثِ ناءر ِحْفُظنُه هن(. قال الذهبي: ثر سر

اِخِر ُعُمِرآِل. ْيفالا يِف أرور
لِ  قر

ْن ثانت روايته عنن عطناء قبنل االخنتفال ، وهنم: السنفيانان وشنعبة وزهن  بنن معاوينة وزائندة وأينوب  وذثروا مر

يج وَها  بن حييى.
ائِ ْسُتور  واألعمش وهشا  الد 

ا عر  بر ةر وأر لرمر ا الباقون: فبرعد االختفال ، إال َح اد بن سر .وأم  نْيِ ا عنه يف احلالر ير ور ، رر احر اليرْشُكِري  ض  ةر الور انر  ور

(، تقرينننب التهنننذيب 7/203(، هتنننذيب التهنننذيب )6/110(، سننن  أعنننفال  الننننبفالء )20/86هتنننذيب الكنننامل)

(، حترينر تقرينب 241(، هناية االغتبا  بمن رمي من النرواة بناالختفال  ص )425(، هدي الساري ص )4592)

 (.50تقرير يف أسانيد التفس  لعبد العزيز الطريفي ص )(، ال3/14التهذيب )

اِِض، ثقة إما . التقريب ) (2) ار  الُكويِفج القر ، أبو ِدثر ْهيِلج : الذج ، وِقيلر ُدْويِسج ار  الس   (.6492حُمراِرُب بُن ِدثر

، عر »ضبب فوقها، وثتب عىل احلاشية:  (3) ةر ْيدر ْبِد اهللِ ْبِن ُبرر ْن عر ُه: عر ل  عر بِيهِ لر  «.ْن أر

، ثقة، ع. التقريب ) ِزيج ْهل  امْلرْرور ، أرُبو سر ْيِب األرْسلرِميج ةر بِن احُلصر ْيدر ْبُد اهللِ بُن ُبرر  (.3227وهو عر

اتِل. النهاية ) (4) كر ىلر مر ع عر ا، وجُيْمر اعا رشر صر ة عر ْسر ع َخر سر : إن ه ير بِ . ِقيلر بيل الكر : ثتل.4/15امْلِْكترُل: بكرْس امْلِيِم، الز   ( ماد 

ُيْزِعُجُه. النهاية البن األث  ) (5) ُقُه ور
ْ ِ أرْن ُيِصيبرُه أرذاى ُيْقلِ (: أرْي ِمْن غر ْ ر ُمترْعترع   (.1/190)غر

جه 259وقد مَض هذا احلديث ] صحيح عدا قوله )َلْو َقَعَد َعَا ُكْرِسييِه(، فهي شاذة، وكذلك انقلب إسناده. (6) [ وخر 

: مَض ]760ف هناك. زينب: مضت ]املصنِّ لرِفيج اُل: مَض ]742[. وأبو طاهر السِّ س  : 754[. والعر ْبُد األرْعنىلر [. وعر

: ثقة، مَض ]733وثقه ابن معني وغ آل، مَض ]  [.711[. وَح اد 

اُل يف معجمه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. س   احلديث أخرجه أبو أَحد العر

ا َقْلُب اإسناد ان( رووآل عنه، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبينه، : ف ن أمَّ أصحاب عطاء )منصور وعمرو وخالد الط ح 

= 
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 .عن النبي  =

د  عنن  –أي أصحاب عطاء  –: ف هنم وأما شذوذ اْلتن اِهيُم ْبُن حُمرم  َل يذثروا لفظ "القعود عىل الكريس"، تفرد هبا إِْبرر

 الن ْريِسِّ عن َح اد.

 سحاَّ أنه ثان يروي الغرائب، وهذا منها، والغرابة وقعت يف سندآل ومتنه.وذثرنا يف ترَجة أيب إ

ة أرلْ  نادر اِدينث يتفنرد بِِزير الن نْوع الري الِنث: أرحر اع:... ور ْننور ة أر ْسر ناظ قال ابن القيرساِن: ]اْعلرم أرن الغرائب واألفراد عىل َخر فر

ن ن آل عر ة غر ادر ير ْيخه َل يرو تِْلكر الزِّ ن شر اِحد عر ا ور النه[. أطنراف فِيهر ينظنر يِف حر نا ور ْينِه التفنرد هبر نْيخ فينسنب إِلر لِنك الش  ن ذر

 (.1/53الغرائب واألفراد )

ِب )11514( والبيهقي يف الكنربى )582أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) نعر ْمنِرو ْبنِن 7142( والشج ( منن طرينق عر

ْن حُمراِرِب بْ  ِب، عر
ائِ  ْبِن الس 

ِ
اء طر ْن عر ، عر ْيس  بِيِه، عنن الن بِنيِّ أريِب قر ْن أر ، عر ةر ْيدر ْبِد اهللِ ْبِن ُبرر ِن عر ، عر ار  ، بنه. دون لفنظ ِن ِدثر

ُع امْلرلُِك ُثْرِسي ُه[، وصححه األلباِن ضر ا ور  .يف ظفالل اجلنة القعود أو اجللوس، ولفظه ]إِذر

ه يف الريالث من فوائندآل ) وير مج ار )( ]مطبنوع ضنمن جمنوع فينه عرشنة أجنزاء 33وأخرجه سر ( 4464حديريينة[ والبنز 

نناش يف فنننون العجائننب )5234والطننرباِن يف األوسننط ) ( 11515( والبيهقنني يف الكننربى )22( وأبننو سننعيد النق 

، بنه. دون هنذآل 860( واألسامء والصفا  )20204( )20203)
ِ
ناء طر نْن عر ِد، عر نُْصنوِر ْبنِن أريِب اأْلرْسنور ( من طرينق مر

وابن حجر: إىل ابن أيب شنيبة وأيب يعنىل واحلناثم منن هنذا الطرينق، انظنر: إحتناف  الزيادة الشاذة. وعزاآل البوص ي

 (.3298( املطالب العالية )2357( إحتاف املهرة )4876اخل ة املهرة )

ن نُه عر ُم لر ْعلر ِد، والر نر نُْصوُر ْبُن أريِب األرْسور ِب إال  مر
ائِ طاء ْبِن الس  ن عر اآُل، عر ور ْعلرُم رر ا قال البزار: ال نر نذر نْ ر هر نا غر ِريقا يندة طر ْن ُبرر

ِريِق.  الط 

ْمُرو بْ  عر ِد، ور نُْصوُر ْبُن أريِب اأْلرْسور ِب إاِل  مر
ائِ  ْبِن الس 

ِ
اء طر ْن عر ا احْلرِديثر عر ذر ْرِو هر ْ ير .وقال الطرباِن: َلر ْيس   ُن أريِب قر

 قر 
 
اُل منصور وال عمرو، هل رويا عن عطاء ناآُل وقال البوص ي: ال ُيْعلرُم حر ير ور نتر   بِنامر رر نْم حُيْ لر آِل، فر ْعدر ِ  أرْو بر ْبلر ااِلْختفاِلر

نْه.  عر

 أقول: َل يذثر البزار والطرباِن طريق َحاد ثام ترى، وهذا يؤيد ثونه غ  حمفوظ.

ْبندِ 91وأخرجه عريامن الدارمي يف نقضه عىل املرييس ) الِنُد ْبنُن عر نرا خر ، ثر ِِنج ام 
يرى احْلِ ْ نرا حير ثر د  اهلل ِ )الواسنطي الطحنان  ( حر

، به. دون هذا الشذوذ.
ِ
طراء ْن عر  املزِن(، عر

 :"اْللوِ"ورد فيها لفظ  "اَبشيو"وهنا  طريق ثانيو َديث 

، عنن  نْيس  ءر بِنْنِت ُعمر ، عنن أرْسنامر
ْعبرند  ْعِد ْبنِن مر ْن سر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ةر ائِدر ا اْبِن أريِب زر ِري  ثر نوهو طريق زر ْعفر ِر بنن أيب جر

.  طالب 

(، وأخرجنه ابنن أيب 90( ومنن طريقنه الندارمي يف نقضنه عنىل املرييسن )36816أخرجه ابن أيب شنيبة يف مصننفه )

( وأبنو طناهر 634( واخلرائطي يف مساوئ األخنفالَّ )1/246( وابن خزيمة يف التوحيد )244الدنيا يف األهوال )

= 
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( من طريق أيب أسامة َحناد بنن أسنامة. 186لذهبي يف العلو )( وا2536املخلِّص يف احلادي عرش من املخلِّصيا  ) =

نا اْبنِن أريِب 2171وأخرجه ابن أيب حاتم يف العلل ) ِري  ثر ، ثفالَهنا )َحناد وعيسنى(: عنن زر ى ْبِن ُيوُنسر ( من طريق ِعيسر

 ، ْيس  ءر بِنِْت ُعمر ، عن أرْسامر
ْعبرد  ْعِد ْبِن مر ْن سر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ةر ائِدر رر ْبنر أيب طرالِب  عن بكائه، فقنال زر ْعفر أهنا سألت جر

ا. وَجنيعهم ذثنروا  ْتهر نِمعر أنه رأى تلك املرأة احلبشية وسمع قوهلا. غ  أن ابن خزيمة جعل أسامء هني منن رأهتنا وسر

.]... ىلر اْلُكْريِسِّ لُِس امْلرلُِك عر ْ ْوِ  جير ُلك إىِلر ير
 "اجللوس"، ولفظه: ]أرثِ

علل، وهي: عنعنة زثريا وهو مدلس، وسامعه من أيب إسحاَّ بعد االختفال ، وجهالنة ابنن  إسنادآل ضعيف لريفالث

. ْعبرد   مر

 [.813وحذفه األلباِن من "َمتِ العلو" لنكارته. وسيأيت من هذا الطريق يف احلديث التاِل ]

 أيضًا: "اْللوِ"طريق ثالثو َديث اَبشيو ورد فيه ذكر 
( وابنن َجينع الصنيداوي يف معجنم شنيوخه 6559( والطنرباِن يف األوسنط )4/257أخرجه الُعقييل يف الضعفاء )

ْيم  يف معرفة الصحابة )171 - 170)ص نيِّ 4/246( والبيهقي يف دالئل النبوة )2/512( وأبو ُنعر كِّ ( من طرينق مر

 ، ِ ْ بر نْن أريِب النزج ، عر ، ثنا ُسنْفيراُن ْبنُن ُعيرْينرنةر ْينِيِّ عر ْبِد اهللِ الرج ، أن  النبني ْبِن عر نابِر  نن جر ناآل بعند قدومنه منن احلبشنة،  عر تلق 

ا له  ( إعظاما
ة  اِحدر ىلر ِرْجل  ور ى عر شر ْعنِي مر الر ُسْفيراُن: ير لر جابر  )قر جر  فأخربآل جابر  بقصة احلبشية. فرحر

ُْفنو نْ ُ حمر ِديرُينُه غر ُف إاِل  بِنِه. إسنادآل ضعيف جدا، ومكيٌّ قنال عننه النذهبي: لنه منناث . وقنال الُعقنييل: حر الر ُيْعنرر ، ور
ظ 

 (.4/179امليزان )

ْعىلر )4010من حديث أيب الزب : ما أخرجه ابن ماجه ) والصواب ( وغن هم 5058( وابن حبنان )2003( وأبو ير

ناجِ   ُمهر
، عنن فِْتيرنة  نابِر  نْن جر ، عر ِ ْ بر نْن أريِب النزج ، عر نر ْبنِن ُخريرنْيم  ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعرْيامر ة  ذثنروا القصنة للنبني من طريق عر بعند  رر

َْ اهللَُّ اْلُكنْرِ َّ رجوعهم، ولفظه: ] نَدُر إَِذا َوَضن ُِ  وشنعيب يف سننن ابنن ماجنه ..[. صنححه األلبناِنَسْوَف َتْعَلُم َينا 

 (.59. وانظر: َمتِ العلو )أيضا لسنن ابن ماجه حتقيقهيف  األرنؤو 

 (. 12/951 ء من األحاديث الصحيحة. السلسة الضعيفة ) : َل يرد يفقال األلباِن عن نسبة "اجللوس" هلل 

( 865(. وانظنر فيهنا: )2/256وقال أيضاا: وأما قعودآل تعناىل عنىل العنرش فلنيس فينه حنديث يصنح. الضنعيفة )

(866( )867( )6334( )6465.) 

  مسألو:  هل الكر  الذي يضعه اهلل   يوم اَساب هو العرش 

َيمنْ اهلل الولنْي واآلخنرين »: وقند ورد يف حنديث ْصينح صنحيح قنال النبني  اجلواب: ال، بل هنو الكنريس،

وسنيخرجه املصننف بنرقم  «وينزَ اهلل تبار  وتعا    ظلل من الغَمم من العرش إ  الكنر ...ْليقاَ يوم معلوم 

 [ وصححه الذهبي واأللباِن ثام سيأيت هناك.863]

نأبنو نُ  قنال احلنافظ: )وقال شيخ اإلسفال  ابن تيمينة  تأليفنه: « حمجنة النواثقني ومدرجنة النوامقني»يف ثتناب  م  يْ عر

والكنريس النذي وسنع  ،مسنتو  علينه، لنه العنرش املسنتوي علينه ،وأَجعوا أن اهلل فوَّ سامواته، عال  عنىل عرشنه»

= 
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ِد  نُْصوُر ْبُن أريِب األرْسور اِئِب أرْيضاا مر  ْبِن الس 
ِ
طراء ْن عر اآُل عر ور رر

 .(2)يِف "الوديعة"  (1)
اْبُن ِحب نانر  ْعىلر ور ُبو ير أر ه ور اجر اآُل اْبُن مر ور ، رر ابِر  ْن جر ، عر ِ ْ بر ِديِث أريِب الزج ُرِوير ِمْن حر

ُهنور يِف  ،(3) ور

ِة" ا ينر ِمنر "امْلُْخترارر الِعرْشِ ابِِع ور  الر 
ِ
ِد ْبِن أريِب عقينل (4)جُلْزء اِِض أريِب حُمرم  اِئِد القر ور الري الِِث ِمْن فر ور

(5) 

ِْري  اخلرطِيب  .ختر
،، ْيس  ءر بِنِْت ُعمر ِديِث أرْسامر ُرِوير ِمْن حر  ور

َْحرِن ْبنُ  [813] ْبُد الر  ، أنا عر اآُل اْبُن متر ا   نر ر ، أننا اْبنُن  أرْخربر نةر امر ِك، أبنا اْبنُن ُقدر
ْبِد امْلرلِ أرَْحردر ْبِن عر

ونر  ُ ْ ، أنا اْبُن خر البرطِّيِّ
اِسِم احْلُْريِفج  ،(6) أنا  أرُبو القر

ناُد  ،(7) ْكنر  الن ج  ُبو بر ثنا أر
اِهيُم ْبنُن  ،(8) ثننا إِْبنرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. الفتنوى احلموينة الساموا  واألرض، يوضع ثرسنيه ينو  القيامنة لفصنل القضناء بنني خلقنه، ثنام قالنه النبني  =

 ( باختصار.372 - 370لكربى )صا

"إن اهلل يضنع حلنديث: ، هناك من قال: إن العرش هو الكنريس، لكن العرش غ  الكريس: )وقال ابن العرييمني 

"، وظنوا أن هذا الكنريس هنو العنرش. والصنواب: أن الكنريس موضنع القندمني، والعنرش هنو ثرسيه يو  القيامة

 ( باختصار.549 - 2/548) عىل ثتاب التوحيدالقول املفيد (. الذي استوى عليه الرَحن
، صدوَّ رمي بالتشيع. التقريب ) (1) ، اْلُكويِفج ، اسمه فيام قيل: حاِز   ْيريِيج ِد الل  نُْصوُر ْبُن أريِب األرْسور  (.6896مر

 َل أجدها. (2)

 ذثرناآل يف التخري . (3)

 َل أجدآل يف مطبوعة األحاديث املختارة. (4)

نِة، عبد اهلل بن عيل (5) ْولر  بن عياض بن أَحد بن أيوب بن أيب عقيل الصوري، أبو حممد بن أيب احلسنن القناِض، عنني الد 

جر لنه الفوائند سننة ) نر  هنن(. تناريخ دمشنق 450هنن(، وأثننى علينه، تنويف سننة )446روى عنه أبو بكر اخلطينب وخر

(31/71.) 

ن (6) اَِلُ، احلرافُِظ، امْلُْسنُِد، احُلج  اُ ، العر ، امْلُْقنِرُئ، اْبنُن اإِلمر اِديج ونر البرْغندر نْ ُ نِن بنِن أرَْحرند بنن خر ْضنِل أرَْحرنُد بنُن احلرسر ُبنو الفر ُة، أر

ن ثر ، ور ريِ ر ِه الكر طِّ ة، ثتب بِخر اير ور اِسُع الرِّ ، ور ، ُمْتِقن  ، عدل  ة  : ثِقر اِِنج ْمعر  الس 
ْعد  الر أرُبو سر نة  بِاحلرنِديالبراِقفال ِِن، قر ْعِرفر نُه مر ِث، انر لر

نرة ) ا ر سر ْقتِِه. مر ِعني ور يرى ْبنر مر ْ انر حير ِفّي: ثر لر الر السِّ قر  (.19/105هن(. س  أعفال  النبفالء )488ور

 البرغْ  (7)
د  ْبِد اهللِ بِن حُمرم  َْحرِن بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن عر ْبُد الر  اِسِم عر ُبو القر اَِلُ، أر ْيُخ، امْلُْسنُِد، العر ، احلررْ الش  اِديج ةر در ، أرْمنىلر ِعند  ، احلُنْريِفج يِبج

ن ناد ثر نِن الن ج  اآُل عر ور نا رر ْعنِض مر ُه يِف بر عر امر ْ ر أرّن سر ُدوقاا، غر انر صر ثر نُْه، ور ترْبنرا عر يُب:ثر
الر اخلرطِ رالِس، قر نا ر جر مر انر ُمْضنطرباا، ور

نرةر ) بِيل الن ِقي17/411هن(. س  أعفال  النبفالء )423سر لسر ِقّي ) (. وانظر: الس  اِجِم شُيوخ البريِهر رر  (.81يف تر

نِن بننِ  (8) ن بنِن احلرسر نْلامر ْكر  أرَْحرُد بنُن سر ُبو بر اَّ، أر ْيُخ الِعرر ِقْيه، امْلُْفتِي، شر ُث، احلرافِظ، الفر دِّ اُ ، امْلُحر اِدّي، اإِلمر ْينل البرْغندر
ائِ  إرِْسر

= 
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ْعنِي اْبنر أريِب  ْكر  ير ُبو بر ، ثنا أر اَّر احلرْريِبج ْيبرةر إِْسحر  شر
ةر  ،(1) اِئندر ا ُهور اْبُن أريِب زر ِري  ثر ْن زر ، عر ةر امر ثنا أرُبو ُأسر

ْعبرد   ،(2) ِعيِد ْبِن مر ْن سر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر
ر  ،(3) ْعفر : أرن  جر ْيس  ُء بِنُْت ُعمر ْتنِي أرْسامر ثر د  حر

ا  (4) هر اءر جر

ر  الر هلر قر ِة، فر ْبكِي إِْذ ُهْم بِاحلربرشر ِهير تر ا ور نابًّ نِة شر فناا ِمننر احلربرشر تانى ُمرْتر ْينُت فر أر نْت: رر الر نْأُنِكت قر ا شر ا: مر

نْت: أرثُِلنكر  الر قر يُح، فر ْتُه النرِّ نفر نرسر نا، فر هر عر نانر مر رنا ثر ِقيقناا هلر حر در نرر  فرطر
ة  أر ىلر اْمرر ر  عر ِسياما مر جر

نْو    (5) إىِلر ير

يرْأُخُذ لِ  ىلر الُكْريِسِّ فر ْلُِس امْلرلُِك عر اَِلِ جير ْظُلوِ  ِمنر الظ  ْلمر
(6). 
ِريج   اجْلرْوهر

ِعيد  اِهيُم ْبُن سر : إِْبرر ةر امر ْن أريِب ُأسر ُه عر عر ابر تر
نلرِفيِّ  ،(7) ناِب السِّ ُهور يِف الري اِِن ِمننر "اْنتِخر

اِج"   الرس  
ر  ْعفر ِمْن ُأُصوِل جر

لِِّصي اِ   ،(8) ر امْلُخر رشر اِدي عر حر ور
(9). 

ْتنِ  (10) [814] ر ، أننا )أرْخربر ، أنا اْبنُن أرْشنترةر لرِفيج نرا السِّ ْنبرأر ْبُط، أر َْحرِن السِّ ْبُد الر  نرا عر ْنبرأر ْينرُب، أر ي زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِنْ اا يِف  = انناا( ثر ن فر )ديور اد، صر ، الن ج  اِرفناا. تنويف سننة احلرنْبريِلج نُدوقاا، عر ناد صر نانر الن ج  ْينُب: ثر

ْكنر  اخلرطِ ُبنو بر نالر أر ننرِن، قر  السج

 (.15/502هن(. س  أعفال  النبفالء )348)

 ثتب فوقها: "صح". (1)

، ثقننة، وثننان ينندلس، و سننامعه مننن أيب (2) يرننى الُكننْويِفج ْ ُبننو حير ، أر اِِنج ةر اهلرْمنندر ائِنندر ننا بننُن أريِب زر ِري  ثر إسننحاَّ بننأخرة. التقريننب  زر

(2022.) 

: يقال له "سعيد" أيضاا، َل يرو عنه غ  ابنه احلسن، وأيب إسحاَّ ثام هنا، وذثرآل ابنن حبنان يف الريقنا ،  (3) ْعبرد  سعد بن مر

 (.2256( التقريب )4/298وقال ابن حجر: مقبول. الريقا  )

ة: "جعفراا". (4)  ثذا، واجلاد 

. ور  (5) ُفكر : أرْْصِ ْيِه أرثُِلكر ُه إِلر فر ر لر األرْمرر إىِلر اهللِ، أرْي ْصر ثر ة: وثل.5/221. النهاية )ور  ( ماد 

: سبقوا ]علل إسناده ضعيف لثَلث (6)  [. 784، ثام ذثرنا يف ختري  احلديث السابق. رجال اإلسناد إىل ابن البرطِّيِّ

، ثقة حافظ تكلم ف (7) يج ِ اِديج الط ربر اَّر البرْغدر ُبو إِْسحر ،   أر ة   (.179. التقريب )4يه بفال ُحج 

ا. انظر: موارد ابنن عسناثر يف تناريخ دمشنق 1072ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (8) (. انتخب عليه ثفالثني جزءا

(3/2043.) 

عْ   جر
د  ُبو حُمرم  ايِخ، أر ِقي ُة امْلرشر ُث، امْلُْسنُِد، بر دِّ اُ ، البرارُع، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اِدّي، وهو الش  ِن بنِن أرَْحرندر البرْغندر ُر بُن أرَْحردر بِن احلرسر فر

اِرئ، األرِديُب، وثقه ابن ناْص وغ آل. ما  سنة ) اج، القر  (.19/228هن(. س  أعفال  النبفالء )500الرس  

 (.2536احلادي عرش من املخلِّصيا  ) (9)

 ثتب )وهبذا اإلسناد إىل(، ثم رضب عليها. (10)
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، ثنا(  اِِنج اخلرْرجر
اِهيمر ْبنِن  (1) َْحرِن ْبنِن إِْبنرر ْبنِد النر  نِعيِد ْبنِن عر ِد ْبِن سر اُل: ثنا أرَْحرُد ُهور اْبُن حُمرم  س  العر

ْبِد  اِد ْبِن عر نر ِزير ْجفالر نِي  اهللِ ْبِن عر ثر ند  ، حر نبِيِعيِّ اِِنِّ الس  نْيس  اهلرْمندر ِعيِد ْبِن قر َْحرِن ْبِن سر ْبِد الر  ْوىلر عر مر

ْؤُلننِؤيج  لِيننِد ْبننِن َحر نناِد اللج اِهيُم ْبننُن الور إِْبننرر
ْبننِد امْلرلِننِك ْبنننِ  ،(3)ثنننا أريِب  ،(2) َْحرِن ْبننُن عر ْبننُد الننر   ثنننا عر

رر  أرْبجر
نِيِّ عر  ،(4) ى اجْلُهر ْن ُموسر

اِهيمر  ،(5) ْن إِْبرر ، عر
نُْصور  ْن مر عر

ِِنِّ  ،(6) نْلامر ةر الس  بِيندر نْن عر نْن  ،(7) عر عر

ُوِديٌّ إىِلر الن بِيِّ  اءر هير : جر الر ْبِد اهللِ قر األرْرضر  عر ، ور نىلر إِْصنبرع  اِ  عر ور نمر : إِن  اهللر ُيْمِسُك الس  الر قر فر

ىلر إِْصبرع   نِحكر الن بِنيج عر ا امْلرلِنُك". فرضر نر ُقوُل: "أر ، ُثم  ير ُهن  ُزج ، ُثم  هير ىلر إِْصبرع  ى عر الري رر اجِلبرالر ور  ، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح".ما بني القوسني (1)

اِِنج الكويف، قال اخلطيب: أخربننا عنيل بنن الندقاَّ قنال: سنألت إبنراهيم بنن  (2) إبراهيم بن الوليد بن َحاد بن زياد اهلرْمدر

 إسحاَّ الصواف عن إبراهيم بن الوليد فقال: هو وأخوآل ثقتان عدالن. قال أبو العباس ابن سعيد: وسمعت حممند

بن عبيد بن عتبة ذثرآل فقال: برخ  ثينف لننا بمريلنه. قنال: وسنمعت حممند بنن منصنور ذثنرآل فقنال: ثنان هنو وأخنوآل 

اِن يف العقل، ويقصدَها الناس للمشورة يف دينهم وأمورهم. مر د   ُيقر

( تنراجم رجنال الندارقطني يف سنننه للشنيخ 1/66( جتريند األسنامء والكننى )130، رقم1/329املتفق واملفرتَّ )

 (.1227( )144مقبل الوادعي )

، ابُن أخي احلسنن بنن زيناد اللؤلنؤي، قنال أبنو إسنحاَّ الريعلبني يف أواخنر  (3) اِِنج الوليد بن َحاد بن زياد اللؤلؤي اهلرْمدر

تفس  الفاحتة: "ال ُيدرى من هو". وذثرآل ابن ِحب ان يف الريقا ، وقنال ابنن اجلنزري يف غاينة النهاينة: "روى احلنروف 

مِّ   ِه احلسن بن زياد، عن عيسى بن عمر اهلمداِن. روى عنه احلروف: ابنه إبراهيم". اهن.عن عر

نةر يف صنحيحه: " انر ور : ثننا  قال الشيخ طارَّ آل ابن ناجي: قال أبو عر نالر نُد ْبنُن ُعبرْينِد ْبنِن ُعْتبرنةر اْلُكنويِفج قر نِي حُمرم  ثر ند  حر ور

ْؤُلِؤيج   اللج
لِيُد ْبُن َحر اد  ثر  -اْلور ْأِي ور ِقيه  الر ُيْفتِي بِالر  ة  فر ائنِير ثِقر  ..." وذثر حديرياا.-انر ِمنر اْلبرك 

( 8/382( لسننان امليننزان )3805( غايننة النهايننة )16( مسننتخرج أيب عوانننة )9/226ترَجتننه: ثقننا  ابننن حبننان )

 (.914التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )

بد امللك ْبن سر  (4) َْحرِن ْبن عر ْبد الر  نراِِنج الكويف، ثقة. التقريب )عر
، وُيقال: الكِ اِِنج رر اهلرْمدر ي انر بن أرْبجر  (.3935ِعيد بن حر

، ويقنال: أبنو عبند اهلل الكنويف، ثقنة عابند، َل يصنح أن  (5) ةر لرمر ، أبو سر نِيج موسى بن عبد اهلل، ويقال: ابن عبد الرَحن اجُلهر

ط انر طعن فيه. التقريب )  (.6985القر

، ثقة إال أنه يرسنل ثرين اا إِ  (6) انر الُكويِفج ُبو ِعْمرر ، أر ِعيج و الن خر ْمر  ِد بِن عر ْيِس بِن األرْسور ِزيدر بِن قر اِهيُم بُن ير ، فقينه. التقرينب ْبرر

(270.) 

، ثبت، ع. التقريب ) (7) و الُكْويِفج ْمر  ، أرُبو عر اِديج ِِنج امْلُرر ْلامر و الس 
ْمر  ُة بُن عر بِْيدر  (.4412عر
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ْت:  لر زر نر ُه، ور  .(1) [91 ]األنعا : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ترْصِديقاا لر
ْيِه  [815] بِِه إِلر ور

اُر  (2) ط  نر العر ْيامر ِد ْبِن ُسلر ُر ْبُن حُمرم  ْعفر اِسِم جر نرا أرُبو القر ثر د  : حر
نْنِزُل  (3) انر ير ثر ور

ِن اهلرمْ  ُد ْبُن احلرسر ، ثنا حُمرم  ةر فر رر ُن ْبُن عر ، ثنا احلرسر ِضييِضِّ ْربر العر اِِنج در در
ِد ْبِن ُعبرْيِد اهللِ  ،(4) ْن حُمرم  عر

اِريِّ  زر اْلفر
ِص  ،(5) نْن أريِب األرْحنور ، عر نبِيِعيِّ اَّر الس  نْن أريِب إِْسنحر عر

نىلر  ،(6) نِدْمُت عر : قر نالر بِينِه قر نْن أر عر

ُسوِل اهللِ  نرا قرِشف   رر أر ور
(7)،  : الر قر َ  »فر ُسولر  «َهْل َلَك ِمْن َما ا رر ُقْلُت: ير نال  إاِل   فر ا ِمْن مر اهللِ، مر

 : الر فاا. قر اِِن اهلُل ِمنُْه طررر ْد آتر َِ »قر ، َوَيْكنَرُه الُبنْ  ََ َ َذلِنَك َعَلْينَك؛ َفنإِنَّ اهللَ َمِينٌل َُيِنب  اَْلنََم َُ َفْلن

 َِ  .(9)«  (8) َوالتََّباُؤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ضنعيف، مَضن 812. رجال اإلسناد إىل العسنال: سنبقوا ]إسناده صحيح (1) ةر ناِل: هنو ابنن ُعْقندر س  [. وأَحند شنيخ العر

: هو اْبُن امْلُْعترِمِر، ثقة، مَض ]797] نُْصْور  مر  .[. وعبد اهلل: هو ابن مسعود 797[. ور

اُل يف معجمه، ومن طريقه أخرجه امل س   صنِّف.احلديث أخرجه أبو أَحد العر

، هبذا اإلسناد.4811وأخرجه البخاري ) نُْصور  ْن مر ْيبراُن، عر نرا شر ثر د  ُ ، حر نرا آدر ثر د   ( حر

اِل. (2) س   أي: إىل العر

 َل أجدآل. (3)

، ضعيف. ا (4) ِن الُكْويِفج ، أرُبو احلرسر اِريج اِِنج ُثم  امْلِْعشر ِزيدر اهلرْمدر ِن ْبِن أريِب ير ُد بُن احلرسر  (.5820لتقريب )حُمرم 

ِميج الفزاري، أبو عبد الرَحن الكويف، مرتوك. التقريب ) (5) ْرزر  (.6108حممد بن ُعبرْيِد اهللِ بن أيب سليامن العر

، ثقة، بخ    (6) ِص الُكويِفج ، أرُبو األرْحور ِميج ِعيج اجْلُشر ةر األرْشجر الِِك ْبِن نرْضلر ْوُف ْبُن مر  (.5218. التقريب )4عر

ِش  (7) ه. النهاية يف غريب احلديث )قر فج ِة والرت  افر : تارك  لِلن ظر ة: قشف.4/66ف   ( ماد 

ْعنِي ِعنْدر الن اِس. النهاية يف غريب احلديث ) (8) ْقُر. والت براُؤُس: ير اْلفر ة: بأس.1/89الُبْؤُس: اخْلُُضوُع ور  ( ماد 

ا (9) : صندوَّ، مَضن ]، وقند َجنع يف متننه بنني حنديريني صنحيحر إسناده ضعيف جندًّ نةر فر رر نُن ْبنُن عر . احلرسر
[. وأبنو 741نْيِ

: ثقة اختلط بأخرة، مَض ] بِيِعيج  [.809إسحاَّ الس 

اُل يف معجمه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. س   احلديث أخرجه أبو أَحد العر

، بنحنوآل َم2006( والرتمذي )17231وأخرجه أَحد ) اَّر نْن أريِب إِْسنحر ، عر فلن  »تِنا إىل قولنه ( من طريق ُسنْفيرانر

. وصححه األلباِن «عليك ِحيح  ن  صر سر  .وشعيب يف املسنديف سنن الرتمذي ، وقال الرتمذي: حر

 (.1320احلديث، فصححه األلباِن من وجه آخر. السلسلة الصحيحة )« ف ن اهلل َجيل حيب..»وأما قوله: 
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 باب الضحك
ر ْخ أر  [816] نِرْيِم  نْ ، عر در َْحر أر  ةُ نرابْ  ُب نريْ ا زر نرتْ ربر ْبنِد الكر نِد ْبنِن عر حُمرم 

 دِ ْبنعر  نِ ْبن قِّ احلرن دُ ْبنأننا عر  ،(1)

ْبننِد اجلرب ننارِ  (3)أنننا  ،(2) ِق الِ اخلرنن ُك ْبننُن عر  امْلُبرننارر
(4)

ننرر أ ، ُبننو ُعمر ، أنننا أر انر نناذر ننيِلِّ اْبننُن شر ُبننو عر  نننا أر

اِحننِد  ْبننِد الور ننُد ْبننُن عر اِهننُد حُمرم  الز 
 ثنننا ،(7)الن ننْريِسج  يننسر رِ دْ إِ  نِ ْبنن (6) اهللِ دِ ْبننعر  نُ ْبنن دُ َْحرننثنننا أر  ،(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْ  (1) ُد بُن عر ر  حُمرم  ْعفر ، أرُبو جر لج نِر امْلُْسنُِد األرجر ْعفر ُبنو جر اِدّي، احلراِجنب، أر ، ُثم  البرْغندر اِِنّ ْصبرهر
يِِّدّي األر ِد ْبِن الس  ِرْيِم بِن حُمرم  ِد الكر

ِن ا يِِّد أريِب احلرسر نُْسوب  إىِلر األرِمِ  الس  ، مر يِِّديِّ آُل بِالس  دج ُف جر ، ُيْعرر ْكر  يِلِّ ْبِن أريِب بر لرِويِّ احلرنرِفيِّ ْبُن أريِب عر ار، لعر ُه اْبُن الن ج  م  . ذر

انرنْت  ةا ثر ازر : ألرن ه أرخرجر إِجر بِيج هر الر الذ  . قر ُتُه إاِل  ِمْن أرصل  اير آُل، فرفالر ُتْقبرُل ِرور امر اهت  ، ور امْلُِحبج نِغ اا، اْسنُمه ور نا ر صر نُه مر  ألرخ  لر

ن  عر ، فر ُه ُهور ن  مر أر عر زر ُثنْيرُتُه بُِكنْيرتِِه، فر : بِاْسِمِه ور بِيج هر نالر النذ  قر . ور ِجنلر خر ن، ور ر رسر اْنكر فنه امْلُِحنبج ِمننر اهللِ، فر خو  ، ور لِنكر ىلر ذر ُفوآُل عر

ْ  بِنُْت الكامل ب جازته. تويف سنة ) در ( تناريخ 1/433هن(. انظر: ذيل تاريخ مدينة السنفال  البنن الندبيريي )647تفر 

 (.23/266( س  أعفال  النبفالء )14/584اإلسفال  )

ْبِد اخلرالِِق بِن أرَْحر الش   (2) ْبُد احلرقِّ اْبُن احلرافِِظ عر  عر
نْيِ ُبو احُلسر ُة، أر ، امْلُْسنُِد، الريِّقر ُ اَِلُ، اخلر ِّ نِد بنِن ْيُخ، العر اِدِر بنِن حُمرم  ْبِد القر در بِن عر

ُبن نالر أر ْضِل، قر الفر ْيِت احلرِدْيِث ور ، ِمْن بر ، الُيْوُسِفيج اِديج نالر اْبنُن ُيْوُسفر البرْغدر قر انِنه. ور ْثبرنُت أرقرر : ُهنور أر نافِع  ْضنِل بنُن شر و الفر

نرةر ) ا ر سر . مر ةا ناا، ثِقر يِّ تراِب اهللِ، در
افِظاا لِكِ انر حر : ثر  (.20/552هن(. س  أعفال  النبفالء )575اجلرْوِزيِّ

 صغرى(.هبذا اإلسناد من املبارك إىل ابن شاذان: وصلت إلينا )مشيخة أيب عيل بن شاذان ال (3)

كُ  (4)  امْلُبرارر
نْيِ ُبو احُلسر ، أر ة امْلُْكريِِرينر لر ِقي ُة الن قر اَِلُ، امْلُِفيُد، بر ُث، العر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اِسِم بنن  الش  ْبِد اجلرب اِر بن أرَْحردر بِن القر بُن عر

يُ  ، اْبُن الطج يِفّ ْ ر اِدّي، الص  ْبِد اهللِ البرْغدر نُدوقاا، أرَْحردر بِن عر ِميناا صر احِلاا، أر ثاا ُمْكريِراا صر انر حُمردِّ : ثر اِِنج ْمعر  الس 
ْعد  الر أرُبو سر ، قر وِريِّ

 ، ننْيِ ُبنو احُلسر نُة أر نالُِح الريِّقر نْيُخ الص  : ُهنور الش  يِفج ندر ةر الص  رر يِلل اْبُن ُسك  ُبو عر الر أر قر ِحيحر األُُصوِل. ور ِفيفناا صر ، عر هناما ْبتناا فر نانر ثر  ثر

  ِْ ُبو نر الر أر قر . ور
نْيِ ُبو احُلسر ُدوَُّ أر ُة الري ْبُت الص  نرا الريِّقر ثر د  ه: حر

الر اْبُن نراِْص  يِف إِمفالرئِ قر ، ُمْتِقناا. ور ْبنت  ، ثر نة  ناْريِت: ُهنور ثِقر  الُيونر

ريُِ  األُُصول. ما  سنة ) . س  أعفال  النبفالء )500ثر نرةا ْن تِْسِعنير سر  (.19/213هن( عر

اِشنم  ا (5) اِحِد بِن أريِب هر بِْد الور ُد بُن عر رر حُمرم  ُث، أرُبو ُعمر دِّ ، املُْحر ِويج ُة، اللجغر ُد، العرفال مر اُ  األرْوحر اِهنُد، امْلرْعنُروف: بُِغنفالرِ  إِلمر ، الز  ادِيج البرْغندر

ُهن نة، ور اير نْنُه إىِلر الغر بِي ة، فرأرْثريررر عر رر ، الرز  ثرْعلباا يِف العر ة ِحْفظنه ثرْعلرب  نعر إِن نامر ذثرُتنُه لِسر ناظ، ور نيُْوخ يِف احلرنِدْيِث الر احلُف  اد الشج ور يِف ِعندر

ِدْيريه. قاله الذهبي. وقال اخلطيب: أ  ِمْن حر
 
اء ة أرجزر قرعر ِِل أرْربرعر ُعُلوِّ إِْسنرادآِلِ، ور ِصْدقِِه، ور ب، ور اِن اْلعررر منا احلنديث فرأيننا َجينع للسر

ويصدقونه. اهن. أقول: قد تكلموا فيه بسبب سعة حفظنه للغنة أو حلسند األقنران، وال يريبنت فينه اجلنرح، شيوخنا يوثقونه فيه 

( الريقنا  15/508( سن  أعنفال  الننبفالء )3/618هنن(. تناريخ بغنداد )345بل هو ثقة يف احلديث إما  يف اللغة. تويف سنة )

 (.967( الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )8/444البن قطلوبغا )

ْبد اهلل( ثذا، وصوابه: "ُعبرْيد اهلل". (6)  )عر

، قنال (7) نب ةر ْكر امْلرْعُروف بالن ْريِسِّ موىل بنني ضر ُبو بر ب اِح، أر ْيد ْبن الص  نةا  أرَْحرد ْبن ُعبرْيد اهللِ ْبن إِْدِريس ْبن زر نانر ثِقر اخلطينب: ثر

= 
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ار   و  ُة ْبُن سر برابر شر
رر ثنا  ،(1) اُء ْبُن ُعمر ْرقر ور

نيِب أر  نْ عر  ،(2) نراِد، عر نِج رر ْعناألر  نِ  الزِّ نةر رر ْينرر  هُ يِب أر  نْ ، عر  نِ ، عر

نََل كِ  ،رَ ا اآلَخنُُهَ ُد َحنأَ  َل َتنقَ  ْْيِ َلنُج  رَ َ  إِ  ُك َح ْضن يَ اَ  عَ تَ  اهللَ نَّ إِ : »الر قر   يِّ بِ الن  ، وَ نَّناَْل  ُل ُخ ْد ا َينُُهَ

 يلِ بِ  َسنِ   ُل اتِنقَ يُ فَ  ،مُ لِ ْسنيُ فَ  هِ لِناتِ  قَ َا عَ  اهللُ وُب تُ يَ  مَّ ثُ  ،وَ نَّ اَْل  ُل ُخ ْد يَ فَ  ُد هَ ْش تَ ْس يُ وَ  ُل تَ قْ يُ فَ  ُل اتِ قَ يُ  ٌل ُج رَ 

 .(3)« وَ نَّ اَْل  ُل ُخ ْد يَ فَ  ُد هَ ْش تَ ْس يُ وَ  ُل تَ قْ يُ فَ  اهللِ
ر رْ  تر يِف ور  [817] ْيِد ْبِن أرْسنلرمر  ةِ َجر زر

: أر يِب أِلر « احِلْليرنةِ » نر ِمن (4) نْيم  نوْ أر  اهللر ن   ُنعر  نْ ِمن يل بِن نر ىلر ى إِ حر

 ير بِ نْ األر 
ِ
ر  اء ا مر ذر ثر ا ور ذر انر ُيْضِحُكنِي يِف اْليرْوِ  ثر ْد ثر رْيترُهت قر  هنر

 
ء ْ " : "أِلريِّ  ر  /أ[89/ ] .(5)ةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال  احلناثم عنن الندارقطني: ال بنأس بنه. وقنال أمينا. قنال احلسنن بنن أيب طالنب عنن الندارقطني: ثقنة. ويف سنؤا =

( تناريخ اإلسنفال  5/413( تناريخ بغنداد )10هن(. سؤاال  احلاثم )280الذهبي: ثان مسنداا متفرداا. تويف سنة )

 (.1/405( الريقا  البن قطلوبغا )6/487)

ائِنِ  (1) ْوالرُهْم، امْلردر اِريج مر زر و الفر ْمر  ار  أرُبو عر و  ُة بُن سر برابر ، ثقة حافظ ُرِمير باإلرجاء، ع. التقريب )شر  (.2733يج

ناُن وحندآل،  (2) ط  ي نرُه حيينى القر ، قال الذهبي: )ثقة، لر ُبو برِْش  الُكْويِفج ، أر رر بِن ُثلرْيب  اليرْشُكِريج اُء بُن ُعمر ْرقر ْبنت  يف أيب ور وهنو ثر

نناِد(، وقننال ابننن حجننر: صنندوَّ، يف حديريننه عننن منصننور لننني، ع.  نر ( التقريننب 360مننن تكلننم فيننه وهننو موثننق )الزِّ

(7403.) 

: مَض ]إسناده صحيح (3) انر اذر انر 704. اْبُن شر ْثنور ْبنُد اهللِ بنُن ذر نراِد: هنو عر ُبو الزِّ ُج: هنو 774، ثقنة، مَضن ][. أر األرْعنرر [. ور

، ثقة ثبت عاَل، مَض َْحرِن ْبُن ُهْرُمزر ْبُد الر   [.722 ]عر

انر يف مشيخته الصغرى ) اذر  (، ومن طريقه أخرجه املصنف.9احلديث أخرجه أبو عيل ابن شر

نراِد، به. وانظر ]128)-(1890( ومسلم )2826وأخرجه البخاري )  [.979[ ]862( من طريق أريِب الزِّ

ِقْيُه، ثق (4) ، الفر ِِنج ، امْلردر ِويج در ِ ج العر ْيُد بُن أرْسلرمر الُقرر  (.2117ة عاَل، وثان يرسل. التقريب )زر

 (.223 - 3/222حلية األولياء ) (5)
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 باب املسح باليد
ِريج  [818] أخربنا ابن أيب اهليجاء وابن املحب وأَحد بن عيل اجلرزر

ُد ْبُن قالوا: أبنا  (1) حُمرم 

ْبِد اهلراِدي عر
، أبننا عبند الكنريم بنن َحنزة  ،(2)  ةر ْنزر ُد ْبنُن َحر أنا حُمرم 

ثننا عبند العزينز بنن أَحند  ،(3)

ت اِِنج  الكر
ْبدُ  ،(4) ِْ   أنا عر نر اْبِن أريِب نر َْحرِن بُن ُعرْيامر الر 

نر  ،(5)  ْيامر ُة ْبُن ُسلر ْيريرمر أنا خر
ب اُس ْبنُن  ،(6)  ثنا اْلعر

د   ْزير لِيِد ْبِن مر اْلور
عن  ،(9)أخربِن عبد الرَحن بن زيد بن أسلم  ،(8)أنا ابن شعيب هو حممد  ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب اِس اْبُن  (1) ُبو اْلعر يِن أر اُب الدِّ ْيُخ ِشهر ، الش  ِريج اْلُكْرِديج اُودر اجْلرزر ِن ْبِن در سر يِلِّ ْبِن حر ِن، رجل  جيد  صنالح  أرَْحرُد ْبُن عر أريِب احْلرسر

نرةر )ِمْن أرْهِل اْلُقْرآِن، تُ  ر سر  (.22هن(. معجم الشيوخ للسبكي )743ُويفِّ

دِ  (2) ْبِد اهلراِدي بِن ُيْوُسفر بِن حُمرم  ُد ْبُن عر ْيِن حُمرم  ْمُس الدِّ ُر، امْلُْسنُِد، شر م  ِقْيُه، امْلُْقِرُئ، امْلُعر ْبنِد الفر ُبنو عر ، أر ا   ةر بنِن ِمْقندر امر  ْبِن ُقدر

ِعيْ  ، اجلرام  ْينِه ااهللِ امْلرْقِديِسج لر ْثنرنى عر فناا، ُمْشنترِغفالا بِنرْفِسنِه، أر ِة، ُمتعفِّ ريِنْ ر النتِّفالرور اا، ثر ناا، خر ِّ يِّ انر در ، ثر ، احلرنْبريِلج نيراُء يِلج نْيُخ الضِّ لش 

نرةر ) ِد الت تراِر سر ىلر ير آُل، اْسُتْشِهدر عر ُ ْ غر ِة. س  أعفال  النبفالء 658ور ىلر املائر ي فر عر ْد نر قر  (.23/343)هن( ور

ِمّي، الدِّ  (3) نلر ب ناِس السج ن بنن العر ةر بنن اخلرِْضِ ْنزر نِرْيِم بنُن َحر ْبنُد الكر  عر
ند  ُبنو حُمرم  ُة، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ الريِّقر ثينل الش  اد، ور ْشنِقّي، احلرند  مر

ن ْسنُتْوراا سنهفالا، قر ، مر نةا ْيخاا ثِقر انر شر : ثر اثِرر سر الر احلرافُِظ اْبُن عر ننرةر )امُلْقِرئنِي، قر ر سر ريِنْ . ُتنُويفِّ ْينِه الكر لر ْأُ  عر هنن(. سن  526رر

 (.19/600أعفال  النبفالء )

دِ  (4) ِزْيِز بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ْبُد العر  عر
د  ُبو حُمرم  ، أر ْشقر ُث ِدمر ُدوَُّ، حُمردِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُِفيُد، الص  ، اإِلمر نر الت ِميِمنيج ْيامر يِلِّ بِن ُسنلر  بِن عر

. تنويف سننة )ا نة  أرِمنني  ينُب: ثِقر
نالر اخلرطِ قر اُثوال: ُمْكريِنر ُمنْتِقن. ور الر اْبُن مر ، قر ويِفج ت اِِن، الصج ، الكر ْشِقيج مر هنن(. سن  466لدِّ

 (.18/248أعفال  النبفالء )

ْبُد ا (5)  عر
د  ُبو حُمرم  اِ ، أر يُس، ُمْسنُِد الش 

ئِ ُل، الر  د  اُ ، امْلُعر ْيُخ، اإِلمر ْعنُروف بنن الش  اِسنِم بنِن مر نر بنِن القر ن ُعنرْيامر  ِْ َْحرِن بُن أريِب نر لر 

ةا  انر ثِقر : ثر ت اِِنّ ِزْيِز الكر ْبُد العر الر عر ِفيِف، قر ْيِخ العر ُب بِالش  ق  ، امْلُلر ْشِقيج مر ، الدِّ بِْيب الت ِميِميج . تويف سننة  حر ْدالا رىضا ْأُمْوناا عر مر

 (.17/366)هن(. س  أعفال  النبفالء 420)

نر الُقن (6) ْيامر ة بِن ُسنلر رر ْيدر نر بِن حر ْيامر ة بُن ُسلر ْيريرمر ِن خر ا ، أرُبو احلرسر ث الش  ر، حُمردِّ م  ة امْلُعر اُ  الريِّقر اُبُليِسن، اإِلمر ناِمّي األرْطرر ِ ّ الش  رر

نن ، ُعمِّ
ننِدْيث  ناِحب حر االا صر ننو  نناالا جر ح  نانر رر ة(، ثر ابر ننحر ل الص 

ننائِ ننِّف )فرضر ْكننر  ُمصر ُبننو بر ننالر أر ناَّ، قر ْيننِه ِمنننر اَفر ُرِحنلر إِلر رر ور

اُبُلسر أرْلنفر ُجن ةر بِنأرْطرر ْيريرمر ْن خر ترْبُت عر آل: ثر نْدر ْبِد اهللِ اْبُن مر ُبو عر الر أر ة. قر ة ثِقر ُة ثِقر ْيريرمر ْيُب: خر
. تنويف سننة )اخلرطِ

 
هنن(. 343ْزء

 (.15/412س  أعفال  النبفالء )

لِ  (7) ب اُس بُن الور ، صدوَّ عابد، د س. التقريب )العر ويِتج ْضِل البرْ ُ ُبو الفر ، أر  الُعْذِريج
د  ْزير  (.3192يِد بِن مر

، صندوَّ صنحيح الكتناب.  (8) ْشنِقيج مر ْبنِد اهللِ الدِّ ُبنو عر ُهْم، أر نْوالر نِويج مر ِ ج األُمر اُبور  الُقنرر يِب بِن شر ُد بُن ُشعر التقرينب حُمرم 

(5958.) 

َْحر  (9) ْبُد الر  ، ضعيف. التقريب )عر ِِنج ُهُم، امْلردر ْوالر ِويج مر در ِ ج العر ْيِد بِن أرْسلرمر الُقرر  (.3865ِن بُن زر
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ار    ْبِن يرسر
ِ
طراء قنال:  عن أيب هرينرة، عنن رسنول اهلل  ،(1) أبيه زيد بن أسلم، أنه حدثه عن عر

إن اهلل تبار  وتعا  ْلا أن خلق َدم مسح ظهره بيده فخنرَ مننه كنل نسنمو هنو خالقهنا إ  »

ڄ  ڄڄ  ڄ  چ  يوم القيامو، وانتزع ضلعًا من أضَلعه فخلق حواء، ثم أخذ عليهم العهد

قناَ: ثنم اخنتل    [172]األعراف:  چڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

سمو من بني َدم نوره   وجهه وجعل فيه البلوَ التي كتب أنه يبتلينه ِبنا   الندنيا منن كل ن

فنإذا فنيهم الجنذم والبنر   "يا َدم، ه ِلء ذريتنك"السقام، ثم عرضهم عا َدم، قاَ: 

كي تشكر نعمتني "والعمي وأنواع السقام. فقاَ َدم: يا رب، َل فعل  هذا بذريتي  قاَ: 

ه ِلء النبياء ينا "م: يا رب من ه ِلء الذين أراهم أظهر الناِ نورًا  قاَ: . قاَ َد"يا َدم

هنذا داود، يكنون   َخنر ". قاَ: فمن هذا الذي أراه أظهرهم ننورًا  قناَ: "َدم من ذريتك

. قناَ: ينا رب، كنم جعلن  "سنتْي سننو". قاَ: يا رب، كم جعلن  عمنره  قناَ: "المم

فزده من عمري أربعنْي سننو حتني يكنون عمنره مائنو قاَ: يا رب،  .عمري  قاَ: كذا وكذا

فنكتب ونختم أن قند كتبننا وختمننا َل "  قاَ: نعم يا رب. قاَ: "أتفعل يا َدم"سنو. قاَ: 

فلَم جاء ملك اْلوَ إ  َدم ليقبض روحنه : »قال رسول اهلل . قاَ: فافعل أي رب. "ُنغَ

قناَ: َأَو ََلْ يبنق منن أجنل أربعنون قاَ: ماذا تريد يا ملك اْلوَ  قاَ: أريند قنبض روحنك. 

قال: فكان أبو هرينرة يقنول: فنيسن آد  فنسنيت  .سنو  قاَ: َأَو ََلْ تعطها ابنك داود  قاَ: ِل

ذريته، وخطئ فخطئت ذريته، وجحد فجحند  ذريتنه. قنال ابنن شنعيب: أخنربِن ابنن أيب 

 .(3)عن غ آل: أن عمر آد  ثان ألف سنة  (2)العالية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِِلج  (1) ار  اهِلفالر سر اُء ْبُن ير طر ، القر عر ِِنج  امْلردر
ار  سر ُبو ير أر ْبِد اهللِ ور ُبو عر أر ِد ور ُبو حُمرم  ، ثقة، ع. التقريب )، أر  (.4605اصج

ِة( ثام يف مصادر التخري . (2) اتِكر  ثذا، وإنام هو )اْبُن أريِب اْلعر

ْيامن األرْزِديج  ِة ُسلر اتِكر ُن ْبُن أريِب اْلعر ، وهو ُعرْيامر اصج ْفص  الدمشقي القر صندوَّ، ضنعفوآل يف روايتنه عنن عنيل بنن ، أرُبو حر

. التقريب ) هْلراِِنِّ
 (.4483يزيد األر

 وابن املحب: سبقا ]إسناده ضعيف (3)
ِ
اء ةر: مَض ]738، ولبعضه شواهد صحيحة. اْبُن أريِب اهْلريْجر ْزر ُد ْبُن َحر حُمرم   [. 803[. ور

 (.3/1849ه. وانظر موارد ابن عساثر )( أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن َحزة، ب7/395وأخرجه ابن عساثر )

= 
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ي، [819] دِّ ، أنبأنا  أخربنا جر اِريِّ ِِنج أبنا عيل ابن الُبخر الر نْيدر نر  الص  ْعفر ُبنو جر ، أبننا أبنو عنيل أر

اُد  احلسن هو ابن أَحد احلرد 
ْيِه  (1) ْسننرور قراءة عليه، أنا احلسنن بنن حممند بنن عبند اهلل بنن حر

(2) 

ناُب   اخْلرش 
ند  ْزير ى ْبنِن مر ِد ْبِن ِعيسر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ، أبنا عر ثتابةا

ند   ،(3) نُن ْبنُن حُمرم  نيِلل احْلرسر ُبنو عر ثننا أر

اِِنج  اهلرْيسر
ِعيج  ،(4) ةر أبو إسحاَّ امْلُط نوِّ ْزرر ثنا إبراهيم بن عر

حندثني  ،(6)ثننا موسنى بنن َحناد  ،(5)

]يونس:  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : يف قول اهلل  أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل 

 .(7)« ينظرون إ  رِبم بَل كيفيو، وِل َدود، وِل صفو معلومو»قال:   [26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به.25 - 24وأخرجه ابن مندآل يف الرد عىل اجلهمية )ص = نر ْيامر ُة ْبُن ُسلر ْيريرمر نرا خر ر  ( أرْخربر

، به.5/1614وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفس آل ) وِِنج  اْلبرْ ُ
د  ْزير لِيِد ْبِن مر ب اُس ْبُن اْلور  ( أنا اْلعر

 [.1018(. وانظر: ]6499الضعيفة ) وضعفه األلباِن. السلسلة

ُن بُن أر  (1) يِلل احلرسر ُبو عر ، أر
ِ ِْ ُر، ُمْسنُِد اْلعر م  ُث، امْلُعر دِّ ُد، امْلُحر وِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُجر ْيُخ، اإِلمر نيِلِّ الش  ِد بنِن عر ِن بِن حُمرم  َْحردر بِن احلرسر

ْيُخ  اُد، شر ، احلرد  اِِنج ْصبرهر
ةر األر نازر ِِل،  بن ِمْهرر نْيخ  أرجر نلج شر : ُهنور أرجر اِِنّ نْمعر نالر الس  ِيعناا. قر احلرِديِث َجر اِ  ور اءر انر يِف الِقرر أرْصبرهر

نرةر ) ر سر ة. ُتُويفِّ احِلاا ثِقر اا صر انر خر ِّ ثر ْيِه، ور حلر الن اُس إِلر  (.19/303هن(. س  أعفال  النبفالء )515رر

ْبنِد  (2) نِد ْبنن عر ن ْبنن حُمرم  هنن(. تناريخ 423اهلل ِ ْبنِن حْسننرويه، أبنو سنعيد املنؤدِّب، األصنبهاِن الكاتنب، تنويف سننة )احلرسر

 (.9/388اإلسفال  )

، قن (3) انر ، ِمْن أرْهِل أرْصبرهر اُب امْلرِدينِيج در اخْلرش  ْزير ى ْبِن مر ِد ْبِن ِعيسر ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم   عر
د  ُبو حُمرم  يف ال السنمعاِن: ثقنة منأمون، تنوأر

 (.5/131هن(. األنساب للسمعاِن )345سنة )

(4) ، انر ْيسر ، بفتح اهلاء وسكون الياء، نسبة إىل هر اِِنج ِفيج اهلرْيسر ةر الري قر ْزر ِد ْبِن َحر ُن ْبُن حُمرم  يِلل احْلرسر ُبو عر نانر  أر من قرى أصنبهان، ثر

تربر  ، ثر ْيخ  فراِضل  ، قال أبو الشيخ: شر ةر ا ُزْرعر بر ْضنِل. وقنال السنمعاِن:  جُيرالُِس أر ريِنُ  اْلفر : ثر نْيم  ا. وقنال أبنو ُنعر ريِ ا ِديرياا ثر حر

( األنسناب 1/311( أخبنار أصنبهان )3/219هن(. طبقا  املحدثني بأصنبهان )277ثان فاضفال ثقة. تويف سنة )

 (.451 - 13/450للسمعاِن )

، أبو إسحاَّ البِي، ذثرآل ابنن من (5) اِميج ةر الس  ْزرر ( وابنن قطلوبغنا يف الريقنا  6/202اثوال يف اإلثنامل )إبراهيم بن عر

(2/215.) 

 َل أجدآل، وهو يف طبقة أتباع التابعني، فكيف يقول: "حدثني أنس"ت.  (6)

نةر  ترنبر عننه أبنو ُزْرعر نْن شنعبة، ثر ى عر ور ، أبو احلسنن، رر ِعيج وهناك آخر ذثرآل ابن أيب حاتم، قال: )موسى بن َحاد الن خر

ى عنه(. ور رر  (. 8/140اجلرح والتعديل ) بمكة ور

ْبننِد اهللِ، مَضنن ]موضننوع كننَم قنناَ اْلصنننيف (7) : مَضنن ]778. جنند املصنننف: هننو أرَْحرننُد ْبننُن عر نناِريِّ [. 770[. وابننن الُبخر

= 
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نيِف   اهللِ وُل ُس رر  الر : قر الر قر  هِ بِ ور  [820] ]القيامنة:  چڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        چ : اهللِ لِ وْ  قر

ِ  رَ َ  إِ  ونَ رُ ظُ نْ يَ : »الر قر   [22-23  يَّ فِ يْ  كَ ََل بِ  مْ ِبي
ْ  د   َح َِل وَ  و   ُد ََ

 .(1)« و  ومَ لُ عْ مَ  و  فَ  ِص َِل وَ  ود 
للمعرفة، يف إسنادَها غ  واحند منن املجهنولني. /  هذان احلديريان موضوعان، ثتبناَها

 /ب[89]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مَض ] = ِِنج الر ْيدر  [.753والص 

 (.4/357وعزاآل السيوطي إىل ابن مردويه. الدر املنريور )

 (.8/350دويه. الدر املنريور ). وعزاآل السيوطي إىل ابن مركسابقه (1)
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 باب قول اهلل تعاىل:
 چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ   [88]القصننننننص:  چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 

  [115]البقرة:  چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ   [27]الرَحن: 
 ويف الزبور: "وال أقبل بوجهي عىل آثل احلرا ".  [821]
وفيه: "هيها  لو رأيتم اجلنة وما أعدد  فيها، وأنعم من اجلنة أن أرفع حجبني  [822]

عني وأقول: أين املشتاقون إِلت" ثم قوله: "اَن أنا اهلل، انظروا إِل  ومتكنوا مني فقند زد  يف 

 قوة أحداقكم ما ال يرد عكم جفالِل".
 : "والتنعم يب ألذ من ذلك ثله".-ملا ذثر احلوريا  وصفة اجلنة  -وفيه  [823]
 وفيه: "وثل  ء هالك  غ  وجهي". [824]
وفيه: "لو َل يكن ِل نار  خُتاُف، واجلنة ُيطمع فيها، لكان يف النظر إِل  أعظم الفنوز  [825]

 وأعىل اهلمة وأنجح الطلبة".
نيج أخربننا حممنود  [826] بركِّ بنن أَحند بنن يوسنف بنن أينوب بنن عنيل البرْعلر

أننا عبنند  ،(1)

اِِنج  اللطيف بن عبد امْلُنِْعِم بن عيل احلرنر 
أبننا أبنو حامند عبند اهلل بنن ُمْسنلِِم بنن ثابنت ابنن  ،(2)

اِس   ح ،(3)الن خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َل أجدآل. (1)

يار املِنّية، نجينب  (2) نْيخ اجللينل، ُمْسننِد الندِّ نُْصنور ْبنن هبنة اهللّ، الش  ْبد املنعم ْبن عيّل ْبن نِ ْبن مر ْبد الّلطيف ْبن عر عر

ْ ّي، احلر  ل النجمر ْيقر د ْبن الص  ا  الواعظ أيب حُمرم  ج، ابن اإِلمر رر ا، الّدين، أبو الفر ، احلنبيّل، الّتاجر، الّسّفار، ثان صندوقا اِِنج ر 

 (.15/243هن(. تاريخ اإلسفال  )672صحيح السامعا ، انتهى إليه ُعُلّو اإلسناد، تويف سنة )

، أبنو حامند بنن أيب عبند اهلل بنن أيب الربثنا ، عبد اهلل بن مسلم بن ثابت بن زيد بن القاسنم بنن أَحند ابنن النخناس (3)

بيريي: من أوالد املحدثني والرواة املعروفني، سمعنا مننه. وقنال ابنن نقطنة:  الِقر الوثيل. قال ابن الدج ويعرف بابن ُجور

ِهناما متيقظناا. تنويف سننة هنن(. ذينل مديننة 600) سامعه صحيح. وذثر ابن قطلوبغا أن  ابن النجار قال: ثان صدوقاا فر

( الريقننا  البننن قطلوبغننا 12/1200( تنناريخ اإلسننفال  )3/226( املختِنن املحتنناج )3/522تنناريخ السننفال  )

(6/135.) 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 218 
 

ْبِد املُْ  ِزيِز ْبُن عر ْبُد العر ، أبنا عر اِِلج زر أبنا حممند بنن سنعد  ،(1)نِْعِم وأخربِن القاسم بن حممد الرِبْ

اِجيج  جر اهلل بن الد 
اُز  (3)قاال  (2) ز  اِحِد القر ْبِد الور ِد ْبِن عر َْحرِن ْبِن حُمرم  ْبُد الر   عر

نُْصْور  : أبنا أرُبو مر
(4)، 

 أبنا أبو احلسني حممد بن عيل بن امْلُْهترِدي ]ح[

ل م   فالِِنِّ أنا إِْس  ،(5))وأخربنا القاِض حممد بن ُمسر ْسقر ِعيُل اْبُن اْلعر امر
(6). 

ي  ،(7)وأخربننننا أَحننند بنننن حيينننى بنننن حممننند بنننن بننندر املقنننرئ  ننندِّ أننننا جر
 : (9)قننناال  (8)

ِِنج  ْوزر  النننز 
نننْعد  ُبنننو سر ، أننننا أر ذر زر ْ نننربر ْفنننِص اْبنننُن طر ُبنننو حر أننننا أر

 أننننا أبنننو عنننيل حممننند بنننن ،(10)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُبو الِعّز احلّراِّن، ُمسند الّديار املِية بعد أخيه، تنو (1) يقل، عّز الّدين، أر يِلّ ْبن الص  ْبد املنعم ْبن عر ْبد العزيز ْبن عر يف سننة عر

 (.15/574هن(. تاريخ اإلسفال  )686)

نانر تنويف سننة  (2) نالر الندبيريي: سنمعنا مننه ونِعنم الّشنيخ ثر ، أرُبو نِ الواعظ، قر اِجيج جر حممد بن سعد اهلل بن نِ ابن الد 

 (.13/48هن(. تاريخ اإلسفال  )601)

اس، وابن الدجاجي. (3)  )قاال( عائدة  عىل: ابن الن خ 

ْيُخ اجلرلِيْ  (4) نِن ْبنِن منرنازِ الش  سر اِحنِد ْبنِن حر ْبنِد الور نِد ْبنِن عر الِنب  حُمرم  َْحرِن ْبنُن أريِب غر ْبُد الر  نُْصْور  عر ُبو مر ُة، أر ْينق  ُل، الريِّقر ل بنِن ُزرر

نْننُه، تننويف سنننة ) ْيننِب( عر
نناِرْيخ اخلرطِ اِوي )تر اُز، رر ننز  ، القر ، احلرِرْيِمننيج اِديج ، البرْغنندر ننْيبراِِنج   أعننفال  النننبفالء هننن(. سنن535الش 

(20/69.) 

ن ِة شر  (5) ُم السج لر ُة اإِلْسفالِ  عر ثر رر اِة بر ُث الن ْحِويج قراِِض الُقضر دِّ ُة امْلُْفتِي امْلُحر فالمر اُ  اْلعر ْيُخ اإِلمر نُد الش  ْبِد اهلل ِ حُمرم  ُبو عر يِن أر ْمُس الدِّ

ل م   ْزرُ  -بتشديد الفال   –ْبُن ُمسر الِِك ْبِن مر ، تويف سنة )ْبِن مر ، احْلرنْبريِلج يج
احِلِ ، ُثم  الص  ْينِيج هنن(. معجنم شنيوخ 726وع  الز 

 (.2060( الدرر الكامنة )2/283الذهبي )

فالِنّ  (6) ْسقر ّاد، العر ْبد اهلل  ْبن َحر ِعيل ْبن أيب عر يًّنا، تنويف  ، ثمإِْسامر احلّي، أبو الفداء، ثان من الشيوخ امْلُْسننِدين، وثنان ُأمِّ الص 

 هن(.682سنة )

أَحد بن حييى بن حممد بن بدر اجلزري األصنل الدمشنقي الصناحلي، اإلمنا  املقنرئ املجنود الفقينه، شنهاب الندين،  (7)

هنن(. الندرر الكامننة 728تنويف سننة )الزاهد، أبو العباس احلنبيل، حدث باألول منن أفنراد ابنن شناهني عنن جندآل، 

(829.) 

ُجنل صنالح منن أرْهنل جبنل قاسنيون، تنويف سننة  (8) رّي النّّسناج، رر ْبند اهللّ اجْلرنزر د ْبنن يعنيش، أبنو عر د ْبن بْدر ْبن حُمرم  حُمرم 

 (.15/294هن(. تاريخ اإلسفال  )675)

 )قاال( عائدة  عىل: إسامعيل العسقفالِن، واجلد. (9)

ْيُخ  (10) ، ُثنم  الش  ِِنج ْوزر ةر النز  ناُخر  ُْمنْوِد بنِن مر يِلِّ بنِن حمر ِد بِن عر  أرَْحرُد بُن حُمرم 
ْعد  ، أرُبو سر بِْ ُ ناِهْ ِ  ، امْلُْسنُِد الكر شر ، ِمنْن مر اِديج البرْغندر

= 
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ْينربِيج  اح  الز  ِوشر
ُبو  (3) ( (2)قاال  (1) نر ْبِن أريجوبر امْلرْعُروُف بِناْبِن أبنا أر ُر ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر ْفص  ُعمر حر

اِِنج   امْلِْهننرر
ننِعيد  ْبننِد اهللِ ْبننِن سر ننِعيُد ْبننُن عر ، ثنننا سر

نناِهني  ننِة، ثنننا أَحنند  (4)شر ر ِْ بِاْلبر
بننن عمننرو  (5)

الِقل ْوِريج 
 )ح(6)

د الواحد املقديس، أننا أبنو جعفنر حممند وأخربنا عيسى بن عبد الرَحن، أنا احلافظ حممد بن عب

ادر أخربهم  نر ْبنر أرَْحردر احلرد  ، أننا -وهنو حنارض  -بن أَحد بن نِ بن أيب الفتح بأصبهان: أرن  احلرسر

ْعبرند   ،(7)أبو بكر حممد بن عيل بن مصعب  ِر ْبِن أرَْحردر ْبنِن مر ْعفر ثنا أرُبو برْكر  أرَْحرُد ْبُن جر
ثننا أبنو بكنر  ،(8)

نيج  ِ ِْ أَحد بن عمرو بن عبد اخلالق، ثنا أَحد بنن عمنرو بنن عبيندة احُل
ثننا يعقنوب بنن  (10)(  (9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نالر  = ِة، قر الن ادرر ةا لِلن ظِم ور ظر اباا، ُحفر ع  ْفِسِه، لر ىلر نر فاا عر انر ُمرْسِ ِة، ثر فر ور رُه اهلُل. الص  ناحمر نِب، سر ِمكناا يِف الرشج نانر ُمنْهر : ثر اِِنج نْمعر الس 

 (.20/57هن(. س  أعفال  النبفالء )536ما  سنة )

، قال اخلطيب: سمع عيسى بنن عنيل النوزير، وأبنا حفنص  (1) ْينربِيِّ اِح بن عبد اهلل، أبو عيل، موىل أيب متا  الز  حممد بن ِوشر

لِّ  ص، وثان سامعه منهم صحيحا، وثان معتزليا، وثان ثاتبا أديبنا مرتسنفال شناعرا. تنويف بن شاهني، وأبا طاهر امْلُخر

 (.4/540هن(. تاريخ بغداد )463سنة )

 )قاال( عائدة  عىل: ابن املهتدي، وابن وشاح الزينبي. (2)

 مابني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (3)

أن ثنيته: "أبو عنريامن"، وَل أجند لنه ترَجنة. انظنر: جنزء منن حنديث ابنن شناهني َجنع أيب ذثر ابن شاهني يف إسناد له  (4)

 ( ]مطبوع ضمن جموع فيه مصنفا  ابن شاهني[.21، ح357احلسني ابن املهتدي )ص

 ثتب فوقها: )د(، ويف اهلامش األيمن: )مو د(. (5)

ْوِريج العصفري البِي، اسمه: أَحد، وقي (6) ل: حممد بن عمرو بن العباس بنن عبيندة، وقينل: عبندك، أبو العباس الِقل 

 (.8204ثقة، د. التقريب )

ب بنن إِْسن (7) ِب بنِن ُعبرْينِد اهللِ بنِن ُمْصنعر اِهيمر بنِن ُمْصنعر يِلِّ بِن إِْبنرر ُد بُن عر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ْيُخ، األرِمنُي، أر ناِحِب الش  اَّر اْبنِن صر حر

ُسوِل اهللِ  ةر بِن ُعبريْ  رر ْلحر ناطر نُه أروقر ان، لر اء أرْهل أرْصنبرهر ر انر ِمْن ُثربر ايِخ، ثر ِقي ُة امْلرشر ، الت اِجُر، بر اِِنج ْصبرهر
، األر ف  ِد اهللِ الت ْيِميج

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ة  ريِ ر . س  أعفال  النبفالء )425ثر ْد نراطح التِّْسِعنير قر  (.17/449هن(، ور

ُث، أرُبو جر  (8) دِّ اُ ، امْلُحر . تنويف سننة اإِلمر نْيخر صندَّ  نانر شر ناُر، ثر ْمسر ، السِّ اِِنج ْصنبرهر
ْعبند  األر ِر بِن أرَْحرندر بنِن مر ْعفر ر  أرَْحرُد بُن جر ْعفر

 (.15/519هن(. س  أعفال  النبفالء )346)

(9) . ْوِريج  ثذا، وهو هو نفسه أبو العباس الِقل 

 صح".ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: " (10)
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، - (3) قنال أبنو عنامرة: ثننا معناذ – (2)عن سليامن بنن معناذ  ،(1): احلْضمي-زاد سعيد  –إسحاَّ 

ِدِر، عن جابر بن عبد اهلل قال: قنال رسنول اهلل  ِد ْبِن امْلُنْكر َُ بَِوْجنِه اهللِ إِِلَّ َِل : »عن حُمرم  ُيْسنَأ

اِهني: روى هذا احلديث يعقوب احلْضنمي، وال أعلنم حندث بنه عننه إال «. اْْلنَّو قال ابن شر

، وهو حديث غريب  الِقل ْوِريج
(4). 

عنن  ،(6)د اهلل بن عامر املوصيل : عن حممد بن عب (5)رواآل يعقوب بن سفيان يف "مشيخته" 

 يعقوب.
نننا  [827] نر ر أرْخربر

ننناالر  (7) ْضنننِل احلرننناثُِم قر ُبنننو الفر أر َْحرِن ور ْبنننِد النننر  نننى ْبنننُن عر ِعيسر
 : أبننننا (8)

ننِعيُد اْبننُن البرن ننا  ، أبنننا سر ننرر ْبننُد اهللِ ْبننُن ُعمر عر
ْينربِننيج  ،(9) نن الز   ِْ ُبننو نر أبنننا أر

ْكننِر اْبنننُ  ،(1) ُبننو بر  أبنننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يج امْلُْقِرُئ، صدوَّ. التقريب ) (1) ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم  ْوالرُهْم، أر ِميج مر  احلرْْضر

ْيد  اَّر بِن زر ْعُقْوُب بُن إِْسحر  (.7813ير

، يسء احلفظ يتش (2) يج الن ْحِويج ِ ِْ اُودر البر ُبو در ، أر بِّيج  الت ِميِميج الض 
اذ  ْرِ  ْبِن ُمعر ُن ْبُن قر ْيامر  (.2600يع. التقريب )ُسلر

ْر  بن معاذ. وأما أبو عامرة: فلم أميزآل. (3)  َل أجدآل، ولعله نفسه سليامن بن قر

يِن، احلنافظ املشنهور. وعيسنى بنن عبند النرَحن: هنو إسناده ضعيف لضعف سليَمن بن َقْرم   (4) نُم الندِّ لر : هنو عر اِِلج زر . الرِبْ

م، مَض ] [. وأبنو جعفنر ابنن 735الضياء املقديس. وابن امْلُْهترِدي: مَضن ] [. وحممد بن عبد الواحد: هو710املطرعِّ

، مَض ] ِِنج الر ْيدر : مَض ]753أيب الفتح: هو الص  ذر زر ْ اُد: هنو أبنو عنيل، مَضن ]767[. واْبُن طرربر [. وابنن 819[. واحلرد 

نِد ْبن731شاهني: مَضن ] نِدِر: ثقنة، مَضن [. وأبنو بكنر ابنن عبند اخلنالق: هنو البنزار، صناحب املسنند. وحُمرم  ِن امْلُنْكر

[716.] 

.21 - 34/20وأخرجه املزي يف هتذيب الكامل )  ( عن شيوخه هبذآل األسانيد إىل الِقل ْوِريِّ

فه األلبناِن 1671وأخرجه أبو داود ) ، به. وضنع  ْوِريج ب اِس اْلِقل  ُبو اْلعر نرا أر ثر د   حتقيقنهوشنعيب يف يف سننن أيب داود ( حر

 .يضاأ لسنن أيب داود

وأحلقنه أ.د. أثنر   من طريق يعقوب بنن سنفيان، بنه. (1/351ضح أوها  اجلمع والتفريق )أخرجه اخلطيب يف مو (5)

ِري باملعرفة والتاريخ )  (.3/361الُعمر

ر  املخرمي األزدي الغامدي، أبو جعفر املوصيل، ثقة حافظ. التقريب ) (6) ام  ْبِد اهلل ِ ْبِن عر ُد ْبُن عر  (.6036حُمرم 

 (.468هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن أيب داود: ذثر ابن حجر سامعه لن )البعث أليب بكر ابن أيب داود(. املعجم املفهرس ) (7)

 ثتب بعدها: "صح". (8)

الِ  (9) ْيِخ أريِب غر ِعْيُد اْبُن الش  اِسِم سر ُبو القر ، أر ادر ْغدر ُدوَّ، ُمْسند بر ، الص  ُ الُِح، اخلر ِّ ْيُخ الص  نِن بنِن أرَْحرندر بنِن الش  ب  أرَْحردر بنِن احلرسر

. تويف سنة ) ، احلرنْبريِلّ اِديج  (.20/264هن(. س  أعفال  النبفالء )550البرن ا البرْغدر
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نيِلل  ،(2)ور  ُزْنبُ  ن ْبنُن عر ُ ِْ نر  ور
نار  ُد ْبنُن برش  ، ثنا حُمرم  اُودر ْكِر اْبُن أريِب در ُبو بر ثنا أر

ْبنِد  (3) ُبنو عر : ثننا أر ناالر قر

يج  مِّ ِد اْلعر مر الص 
انر اجْلرْوِِنج  ،(4) ثنا أرُبو ِعْمرر

ِريِّ  ،(5) نْيس  اأْلرْشنعر ْبِد اهللِ ْبِن قر ْكِر ْبِن عر ْن أريِب بر عر
(6)، 

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر بِيِه قر ْن أر نو  َنَِينُتُهََم : »عر َجنََّتاِن ِمْن َذَهب  َنَِيُتُهََم َوَما فِيِهََم، َوَجنََّتاِن ِمْن فِضَّ

ينناء َعننَا َوْج  ِننْم إِِلَّ ِرَداُء اْلكِْبِ ِهننِه ِ  َجنَّننِو َوَمننا فِننيِهََم، َوَمننا َبننْْيَ اْلَقننْوِم َوَبننْْيَ َأْن َينُْظننُروا إَِ  َرِبي

 .(7)«َعْدن  
ِد  (8)رواآل البخاري  ، وعبد اهلل بن أيب األرْسور : عن عيل بن امْلرِدينِيِّ

(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن (1) = سر نيِلِّ بنِن حر نِد بنِن عر نُد بنُن حُمرم  ن حُمرم 

 ِْ ُبنو نر ْقنِت، أر ْيُف، ُمْسنُِد الور ِ اِهُد، الرش  الُِح، الز  ْيُخ، الص  ْبنِد الش  نِد بنِن عر ِن بنِن حُمرم 

اِهيمر بِن حُمر  اِ  إِْبرر ِد اْبِن اإِلمر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  نر بِن عر ْيامر ِد بِن ُسلر نر بِن حُمرم  ْيامر اِب بِن ُسلر ه  ْبنِد اهللِ الور نيِلِّ بنِن البرْحنِر عر ِد بنِن عر م 

، ْينربِيج ، الز  ب ايِسج ، العر ب اِس اهلراِشِميج ْنيرا. تنويف  بِن العر اْبنن ُزْنُبنْور يِف الندج لِّنص ور نِن امْلُخر ثر عر ند  ْن حر انر آِخرر مر . ثر اِديج البرْغدر

 (.18/443هن(. س  أعفال  النبفالء )479سنة )

اِديج النور  (2) لرِف بِن ُزْنُبور  البرْغدر يِلِّ بِن خر رر بِن عر ُد بُن ُعمر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ْيُخ، امْلُْسنُِد، أر : الش  نِريج نالر األرْزهر ِقي نُة األرشنيراِخ. قر اَُّ، بر ر 

ن . قر ناهل  : فِْينِه تسر تِْيِقنيج نالر العر قر . ور نِحْيح  ْريِبِّ صر ُعُه ِمننر الند  سامر ، ور ِويِّ ِن البرغر ايتِِه عر ِعْيف  يِف رور نانر ُهور ضر الر اخلرطِينُب: ثر

ترابر 
ِمْعنرا ِمْن طريِقِه ثِ ِعيفاا ِجّداا. قال الذهبي: سر . تويف سنة ) ضر اُودر هن(. س  أعنفال  الننبفالء 396)البرْعِث( البِن أريِب در

(16/554.) 

ن (3) ، الص  نيج ِ ِْ و البر ْمنر  ، أرُبو عر ِميج ل األرْزِديج اجلرْهضر يِلِّ بِن ُصْهبرانر بِن ُأيبر  بِن عر
ِ ِْ يِلِّ بِن نر ُ بُن عر ِْ ، ثقنة ثبنت، طلنب نر ِغْ ُ

 (.7120للقضاء فامتنع. التقريب )

، ثقة حافظ، ع. التقريب ) (4) يج ِ ِْ ِد، البر مر ْبِد الص  ُبو عر ، أر يج مِّ ِد العر مر ْبِد الص  ِزْيِز بُن عر ْبُد العر  (.4108عر

، ثقة، ع. التقريب ) (5) انر اجلرْوِِنج ُبو ِعْمرر ، أر نِْديج
اُل: الكِ ُيقر ، ور بِيب  األرْزِديج ْبُد امْلرلِِك بُن حر  (.4172عر

، ثقة، ع. التقريب )أر  (6) ِريج اْلُكويِفج ى األرْشعر ْكِر ْبُن أريِب ُموسر  (.7990ُبو بر

ُم، مَض ]إِْسنَاُدُه َصِحيٌح  (7) عِّ َْحرِن: هو امْلُطر ْبِد الر  ى ْبُن عر ُن ْبنُن 710. ِعيسر ْيامر بِينِع ُسنلر ُبنو الر  ْضِل احلرناثُِم: هنو أر ُبو الفر أر [. ور

، مَض ] ةر ْزر بْ 741َحر ، مَضن ][. وعر تِّنيِّ : هو ابنن الل  رر ْبنِد اهللِ ْبنِن 710ُد اهللِ ْبُن ُعمر عر . ور ار  : هنو ُبنْندر نار  ش  نُد ْبنُن بر حُمرم  [. ور

ِريِّ  ى اأْلرْشعر : هو أرُبو ُموسر ْيس   .قر

اُودر يف "البعث" ) ْكِر اْبُن أريِب در ُبو بر  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.59احلديث أخرجه أر

، به. وانظر ختري  املصنِّف.19682) وأخرجه أَحد يِّ مِّ  ( من طريق العر

 ( عن ابن أيب األسود.4878( عن ابن املديني. و )7444صحيح البخاري ) (8)

ور  (9) ، ثقنة حنافظ، سنامعه منن أيب عر ْكر  ُبو بر ، أر يج ِ ِْ ِد البر ْيِد بِن األرْسور ِد َُحر ِد بِن أريِب األرْسور ْبُد اهللِ بُن حُمرم  نعر ةر وهنو صنغ . انر

= 
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ان مالك بن عبد الواحند  (1)ورواآل مسلم  س  وإسنحاَّ بنن  ،(2): عن نِ بن عيل، وأيب غر

. يِّ مِّ ِد اْلعر مر ْبِد الص  ْيِه، ثلهم: عن عبد العزيز بن عر ور اهر  رر
 عالياا للبخاري، وموافقةا ملسلم بعلو درجتني، واحلمد هلل. فوقع لنا بدالا 
اَّر  (3)وهو يف جزء  نْبرِل ْبِن إِْسحر حر

 لضياء الدين. (5)واألول من "صفة اجلنة"  ،(4)
أبننا  ،(7)قنالوا: أبننا احلسنني  (6)أخربنا أبو بكر وعيسى وابن أيب طالب ووزينرة  [828]

أبنا حممد بن إسامعيل،  ،(9)أبنا حممد بن يوسف  ،(8) عبد األول، أبنا عبد الرَحن، أبنا عبد اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3578التقريب ) =

 (.296)-(180صحيح مسلم ) (1)

، ثقة. التقريب ) (2) يج ِ ِْ عيج اْلبر ان امْلِْسمر س  اِحِد، أرُبو غر ْبِد الور الُِك ْبُن عر  (.6444مر

انر اجْلرنْوِِن، بنحنوآل. وسنيخرجه املصننِّف منن طرينق حنبنل بنر81جزء حنبل بنن إسنحاَّ ) (3) قم ( منن طرينق أريِب ِعْمنرر

[874.] 

نْبرل  بِن ِهنفالرِل بن (4) اَّر بِن حر نْبرُل بُن إِْسحر يِلل حر نُِّف، أرُبو عر ُدوَُّ، امْلُصر ُث، الص  دِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُحر ، اْبنُن اإِلمر نْيبراِِنج  الش 
ند  ِن أرسر

ْبتاا. قال  ةا ثر انر ثِقر الر اخلرطِيُب: ثر تِْلِميُذآُل، قر ، ور اِ  أرَْحردر مِّ اإِلمر ُيْغنِرُب. عر ُد، ور نر  يترفر ، ور نْن أرَْحرندر ة  عر ريِن ر ُل ثر
نائِ سر نُه مر النذهبي: لر

 (.13/51هن(. س  أعفال  النبفالء )273ما  سنة )

 الرياض. –( دار بلنسية 25صفة اجلنة للضياء املقديس ) (5)

ر  (6) ى ْبِن أريِب اْلربر در ْبِن امْلُنرج  رر ْبِن أرْسعر  بِنُْت ُعمر
ِ
اء رر نرنة  ِستج اْلُوزر يِّ ة  در ْيخر "، شر ةر ِزيرر ى "ور ، ُتْدعر

د  ْشِقيِّ أر ج حُمرم  مر اِ  الت ُنوِخيِّ الدِّ ثر

، ماتننت سنننة ) ننِحيحر ننا الص  ْيهر لر ْأُ  عر ننرر نننرُة األرْخننفالَِّ، قننال الننذهبي: قر سر ة  حر نندر هِّ هننن(. معجننم شننيوخ الننذهبي 716ُمترزر

 (.1843( ذيل التقييد )1/292)

ْيُخ، اإِلمر  (7) نِد بنِن الش  ِك بنِن حُمرم  ْكر  امْلُبرنارر نْيُ ابُن أريِب بر ْيِن، احُلسر اُج الدِّ ا ، رِسر ، ُمْسنُِد الش  بِْ ُ ِقْيُه الكر يرنى بنِن ُمْسنلِم  اُ ، الفر ْ حير

، اِدّي، احلرنْنبريِلّ ، البرْغندر بِْيِديِّ ْبِد اهللِ اْبُن الز  ُبو عر ، أر ِعيج بر نناا،  الر  يِّ امناا در نانر إِمر ثر بصنحيح ثر ند  ناِدقاا. حر اِضنعاا، صر اا، ُمترور ن ِّ خر

 (.22/357هن(. س  أعفال  النبفالء )631البخاري، تويف سنة )

ْيِه بِن ُيْوُسفر بِن  (8) جور ْبُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن َحر  عر
د  ُبو حُمرم  ُدوَُّ، امْلُْسنُِد، أر ُث، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْخ اإِلمر ر طِيُب رسر ، خر ر ِمعر أرْعنير ، سر سر

، تويف سنة ) ْبِريِّ ْبِد اهللِ الِفرر ( ِمْن أريِب عر ِحيحر  (.16/492هن(. س  أعفال  النبفالء )381)الص 

ْبنِريج  (9) ن الِفرر الِِح بنِن برِْش  ِر بِن صر طر ُد بُن ُيْوُسفر بِن مر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر اَِلُ، أر ُة، العر ُث، الريِّقر دِّ اِوي )اجلرناِمعِ امْلُحر نِحيِح(  ، رر الص 

ى. منا  سننة ) نارر ى ُبخر ا، ِمْن قنرر بفتحهر اء ور رْس الفر فرربر: بِكر تنِي. ور ر  ْبرر مر رر ُه ِمنُْه بِفر ِمعر ، سر اِريِّ ْن الُبخر هنن(. سن  320عر

 (.15/10أعفال  النبفالء )
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نىلر  لر عر نزر ُقنوُل: ملر نا نر ْبنِد اهللِ ير نابِرر ْبننر عر نِمْعُت جر و: سر ْمنر  نالر عر ْبِد اهللِ، ثنا ُسْفيراُن، قر يِلج ْبُن عر ثنا عر

ُسوِل اهللِ  :  [65]األنعا :   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ : رر نالر َأُعنوُذ »، قر

: چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ، «بَِوْجِهَك  الر ْت: «َأُعوُذ بَِوْجِهَك »، قر لر زر لرام  نر ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ، فر

:  [65]األنعا :  چ ۆ    ۈ  ۈ الر  .(1)« - َأْو َأْيَسُ  - َهاَتاِن َأْهَونُ »، قر
اِئِديج  [829] أخربنا حممد بن يعقوب اجلررر

ُبنو  (2) ، أننا أر يل كِّ حضوراا، أنا عبد الرَحن بن مر

آل  نْدر لرِفيج حضوراا، أنا حييى بن مر طراِهر  السِّ
أبنا أَحند بنن منصنور امْلرْغنِريِبج  ،(3)

ثننا حممند بنن  ،(4)

اء الفضل بن ُخ  ، أبنا خالد احلرذ   ِْ ي، ثنا نر دِّ ، ثنا جر ةر ْيمر زر
ْن أريِب  ،(6)أبنا سعيد  ،(5) عن قتادة، عر

ِيك   هنر
من استعاذكم باهلل فأعيذوه، ومنن سنألكم »قال:  عن ابن عباس: أن رسول اهلل  ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائِمِ شيخ املصنِّف أبو بكر: هو اْبُن  (1) ْبِد الد  ن عبد الرَحن. وابن أيب طالب: هو أرَْحرنُد [. وعيسى: هو اب776] أرَْحردر ْبِن عر

، سنبقوا ] ننِْجيج اُوِديج الُبوشر اُر. وعبد األول: هو أبو الوقت. وشيخه عبد النرَحن: هنو أبنو احلسنن الند  [. 710احلرج 

و: هو اْبُن ِدينر ْمر  ، ثقة ثبتوعر ِحيج  ن عيينة.يان: هو ابفبن عبد اهلل: هو ابن املديني. وس[. وعيل 780] ار  اجُلمر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. 7313احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه )

نيْ  (2) ْبنِد اهللِ اْبنُن شر ُبنو عر يِن أر ُد الندِّ ، امْلُْقنِرُئ امْلُْسننُِد ِعنامر نُْصنور  انر ْبنِن مر نْدرر ْعُقوبر ْبنِن بر ُد ْبُن ير يِن اْبنُن حُمرم  ِقنيِّ الندِّ  تر
ِ
اء ِخ اْلُقنر 

ائِِديِّ  ة  يِف الن ْحنِو  اجْلررر لِيلر ة  قر ثر ارر ُه ُمشر بِي ِة، لر
اطِ ا لِلش  افِظا انر حر اُر، ثر يج الد  ِ ِْ

ْشِقيج امْلرْولُِد، امْلِ مر ائِِض، منا  سننة الدِّ نرر اْلفر ور

 (.2/304هن(. معجم شيوخ الذهبي )720)

(3)  ْ ا حير ِري  ثر ُبو زر ُث، أر دِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر نِد بنِن الش  ْبنِد اهللِ حُمرم  بِْ ِ أريِب عر اِب اْبِن احلرافِِظ الكر ْبِد الوه  و عر ْمر  يرى بُن أريِب عر

"، ِمنن انر ناِريِخ أرْصنبرهر نناِحُب "تر . صر اِِنج ْصنبرهر
، األر ْبنِديج آل العر نْنندر يرننى بنِن مر ْ نِد بنِن حير اَّر اْبنِن احلرننافِِظ حُمرم  ْفننِظ إِْسنحر ْينِت احْلِ ْن بر

احْلرِديِث  آُل، ما  سننة )ور ُ ْ غر اِِنج ور ْمعر ُه الس  قر ث  (، سن  656هنن(. انظنر: التقييند ملعرفنة رواة السننن واملسنانيد )511، ور

 (.11/183(، تاريخ اإلسفال  )19/395أعفال  النبفالء )

جنوْ  (4) لرِف بِن َحر نُْصْوِر بِن خر ْكر  أرَْحرُد بُن مر ُبو بر ، أر ْيُل، األرِمنْيُ
ْيُخ اجلرلِ اُز، قنال عبند الش  ، البرنز  ناُبْوِريج د امْلرْغنِريِبج األرْصنِل، الن ْيسر

( . ر  م  ، ُمعر الِح  ، صر ة  يف  ثِقر
ْيخ  نرظِ  (.18/94( النبفالء )232هن(. املنتخب من ثتاب السياَّ )459 الغافر: شر

، ثقة يرسل. ا (5) يج ِ ِْ ُبو امْلُنراِزِل البر اُء، أر انر احلرذ  الُِد بُن ِمْهرر  (.1680لتقريب )خر

، ثقننة حننافظ، لننه تصننان (6) ننيج ِ ِْ ننْوالرُهُم، البر نن اليرْشننُكِريج مر ُبننو الن ْْضِ ، أر ِويج نندر انر العر ننةر ِمْهننرر ُروبر ننِعْيُد بننُن أريِب عر يف، ثرينن  سر

 (.2365التدليس، واختلط، وثان من أثبت الناس يف قتادة. التقريب )

اِهي (7) رر  األرْزِديج اْلفر
ِيك  ، ثقة. التقريب )أرُبو هنر ِيك  ُن ْبُن هنر اِ ، اْسُمُه ُعرْيامر اءر اِحُب اْلِقرر ، صر يج ِ ِْ  (.8419ِديج اْلبر
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 .(1)« بوجه اهلل فأعطوه
ْيِميج  اء"، وإنام هو خالد بن احلارث اهلُجر ثذا يف سامعنا "خالد احلرذ 

(2). 
اِرْيِريِّ  (3)رواآل أبو داود  ور ُعبرْيِد اهللِ القر ِ بن عيل ور ِْ : عن نر

 عنه. ،(4)
: عن أيب بكر حممد بن خفالد الباهيل البِي  ِويج ورواآل البرغر

عنن خالند بنن احلنارث،  ،(5)

، عن قتادة، عن أيب سنهيل عن س ةر ُروبر عيد بن أيب عر
عنن ابنن عبناس. ثنذا وجدتنه بخنط  ،(6)

اِ   حممد بن العباس بن الُفرر
(7). 

ينك   [830] ِ يبر ْبننر ُشر وقال ابن القيم: ذثروا عند أيب عبد اهلل: املُْسر
ثنان يقنول يف دعائنه:  (8)

 [/أ90]/.(9) اجلهمية : ثان فيه شدة عىل"َحداا ُيرشَُّ له وجُهك". فقال أبو عبد اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ] (1) يل كِّ : مَض ]812عبد الرَحن بن مر لرِفيج ن: 794[. وحممد بن الفضنل: مَضن ]742[. وأرُبو طراِهر  السِّ  ِْ نر [. ور

، ثقة ثبت، مَض ] ِميج ، ثقة ثبت، مَض ] [.827هو بن عيل اجلرْهضر ُدْويِسج ةر الس  امر ُة: هو ابُن ِدعر ترادر  [.793وقر

( عنن نِن اجلهضنمي. وابنن خزيمنة يف 682( عن ابنن املنديني. والرتمنذي يف العلنل الكبن  )2248وأخرجه أَحد )

، عنن سن1/31التوحيد ) ْيِميِّ عيد بنن أيب ( عن نِ اجلهضمي وإسامعيل بن برش، ثفالثتهم: عن خالد بن احلارث اهلُجر

، به. وصححه األلباِن، وحسنه شعيب  ةر ُروبر  . وانظر تعليق املصنِّف وخترجيه.(5108)يف حتقيقهام لسنن أيب داود عر

، ثقة ثبت. التقريب ) (2) يج ِ ِْ نر البر ُبو ُعرْيامر ، أر ْيِميج نر اهلُجر ْيامر الُِد بُن احلراِرِث بِن ُعبرْيِد بِن ُسلر  (.1619خر

 (.5108د )سنن أيب داو (3)

، ثقة ثبت. التق (4) يج ِ ِْ  البر
ِعْيد  ، أرُبو سر اِرْيِريج ور ْوالرُهُم، القر ِميج مر ةر اجُلشر ر ْيرسر رر بِن مر  (.4325ريب )ُعبرْيُد اهللِ بُن ُعمر

ّي، ثقة. التقريب ) (5) ِ ِْ ْكر البر ُبو بر د بن خفالد بن ثري  الباهيل، أر  (.5865حُمرم 

 ها.)أيب سهيل( ضبب فوق (6)

اِ ، أبو احلسن البغدادي، قال اخلطيب: ثان ثقة، ثتب الكرين ، وَجنع منا  (7) حممد بن العباس بن أَحد بن حممد بن الُفرر

: ثتابنه هنو  نالر نِي أبنو القاسنم األزهنري قر ثر ند  َل جيمعه أحد يف وقته، وبلغني أنه ثتب مائنة تفسن ، ومائنة تناريخ، حر

 (.4/207هن(. تاريخ بغداد )384ا  سنة )احلجة يف صحة النقل، وجودة الضبط. م

، قال أَحد: هو أول من ثتبُت عنه احلديث. وقنال السنمعاِن:  (8) ِرّي الكويفج قر يك، أبو سعيد الت ميميج الش  ِ يب بن ُشر امْلُسر

هنن(. األنسناب 186)ثان من أهل الصدَّ، أثننى علينه أَحند بنن حنبنل(. ضنعفه الندارقطني وَجاعنة. تنويف سننة )

 (.4/114( ميزان االعتدال )4/974( تاريخ اإلسفال  )8/127اِن )للسمع

( وابننن عنندي يف الكامننل 3638ة ابنننه عبنند اهلل )ينن، أخرجهننا أَحنند يف العلننل ومعرفننة الرجننال، رواحكاينو صننحيحو (9)

يك  –( 8/122) ِ  ، بنحوآل.-ترَجة: مسيب بن ُشر

 (.4/1477ا يرشَّ له وجهك"(. الصواعق املرسلة ): )ويف الدعاء املأثور: "اللهم لك احلمد َحدقال ابن القيم 
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 باب قول اهلل تعاىل:
  [255]البقرة:  چ ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 
 «.هو الرب الذي ال ينا  وال يسهو وال يغفل»وقرأ  يف الزبور:  [831]
ا  [832] نر ر أرْخربر

اِِل  (1) عر ِد ْبِن مر أرَْحرُد ْبُن حُمرم 
ْكِر ْبُن حُمر  (2) ُبو بر أر د  ور م 

ْبنِد اهللِ  (3) : أبنا أرُبو عر االر قر

اخلرطِيُب 
ْعِد اخلرْ ِ  ،(4) ُة بِنُْت سر مر

،  ،(5)أبنا فراطِ نُروِذيج نْجر  الكر
نْعد  ُبنو سر ، أبننا أر ناِهر  اِهُر ْبُن طر أنا زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ذثر ابن حجر بعض سامعاته ملسند أيب يعىل برواينة ابنن َحندان. املعجنم املفهنرس  (1) ْعىلر هبذا اإلسناد من أوله إىل أيب ير

(490.) 

يِّ  (2) جِّ ْهِم حر اِِل ْبِن ُعبرْيِد اهلل ِ ْبِن أريِب اْلفر عر ِد ْبِن مر اِِنج  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ندر بر اِِنج الز  ْلبِنيج احْلرنْورر ن اْلكر
 ِْ نا ْبنِن نر اير ر ْبنِن ُعبرْينِد اهلل ِ ْبنِن رسر

ب اِس. ُبو اْلعر ، أر يج
احِلِ  األرْصِل ُثم  الص 

اِِل... ِد ْبِن أريِب امْلرعر  وقال الذهبي وأبو الطيب احلسني: أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

يِب مر 
طِ ا ِمْن خر ريِ ا ِمعر ثر . تنويف سننة سر ُسُكون  ا فِيِه خ   ور ثا ا ُمبرارر ْيخا انر شر . قال الذهبي: ثر ثر د  حر ائِِم ور ْبِد الد  اْبِن عر ا، ور ْردر

 هن(.733)

ا مسند أيب يعىل، رواية ابن َحدان، وحدث به مع أيب بكنر بنن حممند  ْردر يِب مر
طِ قال أبو الطيب احلسني: "سمع عىل خر

بقراءة عبد اهلل بن أَحد بن املحب، فسمعه ابُن القارئ شيُخنا احلافظ شمس الندين  بن الرِض عبد الرَحن املقديس،

 أبو بكر حممد، املعروف بالصامت".

 (.772( ذيل التقييد )37( معجم الشيوخ للسبكي )1/103ترَجته: معجم الشيوخ للذهبي )

َْحرِن بْ  (3) ْبِد الر  ِِضِّ عر ِد ْبِن الر  ْكِر ْبُن حُمرم  ُبو بر يِن اْبنِن أر نبِّ الندِّ
يِن اْبنُن حُمِ ُد الندِّ ، ِعامر يج

احِلِ ْبِد اجْلرب اِر امْلرْقِديِسج الص  ِد ْبِن عر ِن حُمرم 

نن  نرظِينف  ِمنْن أرْهنِل اْلُقنْرآِن. منا  سننة ) ي  ِقن   در ط اُن، قال النذهبي: فر ِِضِّ اْلقر هنن(. معجنم الشنيوخ للنذهبي 738الر 

 (.1770( ذيل التقييد )168بكي )( معجم الشيوخ للس2/416)

ِعيلر بنِن أرَْحرندر بنِن أريِب  (4) ُد بنُن إِْسنامر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر يُب، أر
ِقيُه، امْلُْسنُِد، اخلرطِ اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر ن،  الش  ، الن اُبُليِسج نْتِح امْلرْقنِديِسج الفر

أرلت ا، قال ابن احلاجب: سر ْردر يُب مر
طِ ، خر نىلر  احلرنْبريِلج نه عر ، ثقنة، ثرين  املنروءة، تفق  ن ِّ  ، خر يِّن  نُْه فقال: در احلافظ الضياء عر

نامع. تنويف سننة ) انر صناحلاا، صنحيح الس  ( 14/838هنن(. تناريخ اإلسنفال  )656شيخنا املوفق. وقال الدمياطي: ثر

 (.23/325س  أعفال  النبفالء )

ُة، ُأ ج  (5) ُة، امْلُْسنِدر يلر
ُة، اجلرلِ ْيخر نْهل  الش  نِد بنِن سر نْعِد اخلرنْ ِ بنِن حُمرم  نِن سر ِث الت ناِجِر أريِب احلرسر ندِّ نُة بِنْنُت امْلُحر مر

اطِ نِريِم فر ْبِد الكر عر

اهاا، ماتت سنة ) جر أرْ  ِعّزاا ور رر ، ور ْلق  ا خر نْهر ثر عر د  . حر نيِْسِّ ، البرلر اِريِّ سننة. سن  أعنفال  الننبفالء  78هن( وهلا 600األرْنصر

(21/412.) 
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انر  ْدر ْمِرو اْبُن َحر اَُّ ُهنور  ،(1)أبنا أرُبو عر ، ثننا إِْسنحر ْعىلر امْلرْوِصيِلج ُبو ير اِئينلر  أبنا أر ثننا  ،(2)اْبنُن أريِب إرِْسر

اُ  ْبُن ُيوُسفر  ي ةر ْبنِن ِشنْبل   ،(3)ِهشر ْن ُأمر عر
نانر  ،(4) بر نِم ْبنِن أر نِن احلركر عر

نْن أريِب  ،(5) ، عر نةر نْن ِعْكِرمر عر

ُسولر اهللِ  ِمْعُت رر : سر الر ةر قر ْيرر ْكِي  ُهرر حير
ى  (6) :  ُموسر نالر ِ قر ىلر امْلِنرْبر َْ ِ  نَ »عر ْفِسنِه: َهنْل َوَقن

َقُه َثََلًثا، ُثمَّ َأْعَطاُه َقاُروَرَتْْيِ ِ  ُكنلي َيند  َقناُروَرٌة، َوَأَمنَرهُ َينَاُم اهللُ     َفَأْرَسَل اهللُ إَِلْيِه َمَلًكا َفَأرَّ

ننا نَتِفَظ ِِبَ : « َأْن ََيْ ننالر ا َعننَا َفَجَعننَل َينَنناُم َوَتَكنناُد َيننَداُه َتْلَتِقَينناِن، ُثننمَّ اْسننَتْيَقَظ فَ »قر َيْحننبُِ  إِْحننَداُُهَ

َِ الَقاُروَرَتنانِ  : « الُْخَرَ، ُثمَّ َناَم َنْوَمًو َفاْصَطَفَقْ  َيَداُه َفاْنَكَسَ نالر َب اهللُ َلنُه َمنَثًَل: َأنَّ »قر ََضَ

ََمُء َوالَْرُ   اهللَ   .(7)« َلْو َكاَن َينَاُم ََلْ َتْسَتْمِسِك السَّ
اِِنج يِف  ر اآُل الط ربر ور ن ةِ »رر اِئيلر « السج اَّر ْبِن أريِب إرِْسر ْعُقوبر ْبِن إِْسحر ْن ير عر

بِيِه. ،(8) ْن أر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حُمرم   (1) ْمر  ، أرُبو عر انر اسر ابُِد، ُمْسنُِد ُخرر اِهُد، العر ، البراِرُع، الز  ُة، الن ْحِويج ُث، الريِّقر دِّ اُ ، املُْحر نيِلِّ بنِن ِسننران اإِلمر انر بنِن عر ْدر ُد بُن أرَْحردر بِن َحر

منراقبُُه َجر   بِي ِة، ور رر عر يِف العر بررر ، ور ري زر متر تربر ور ، ثر ، احِلِ يج نُعفر ِمنير وضر ، ُثنم  ملر نا عر ننرةا ثرفالرثنِْير سر ُه نريِّفاا ور اشر انر امْلرْسِجُد فِرر ، قرالر احلراثُِم: ثر ة 

نالر احلرن قر . ور ة  نِحيحر اُتُه صر عر امر سر ، ور الن ْحِويِّنير  ور
ِ
اء انر ِمنر الُقر  ثر ةِ، ور نُنِقلر إىِلر برْعِض أرقراربِِه بِاحِل ر نُد بنُن طر نانر افُِظ حُمرم  : ثر اِهر  امْلرْقنِديِسج

احلراثِِم. تويف سنة ) ِفيف  ثر يجُعُه خر ي ُع. قال الذهبي: ترشر ترشر  (.16/356هن(. س  أعفال  النبفالء )376ير

، صندوَّ تكلنم فينه لوقفنه يف ال (2) ِزيج ْعُقنوبر امْلرنْرور ُبنو ير ا، أر ْرر ناجر اِهيمر بنِن ثر ينلر إِْبنرر
ائِ اَُّ بُن أريِب إرِْسر قنرآن. التقرينب إِْسحر

(338.) 

، ثقة. التقريب ) (3) َْحرِن األرْبنراِويج ْبِد الر  ُبو عر ، أر اِِنج نْعر اُ  بُن ُيوُسفر الص   (.7309ِهشر

: ثقنة. وذثنرآل ابنن ِحب نانر يف الريقنا ، وسنكت عننه البخناري وابن (4) ِعني  ، قال ابن مر ِِنج ، اليرامر اِِنج نْعر ي ُة ْبُن ِشْبل  الص  يب ن أُأمر

( اجلننرح والتعننديل 2/11حنناتم، وقننال الننذهبي: لننه حننديث منكننر... ثننم ذثننر حننديث البنناب. التنناريخ الكبنن  )

 (.2/442( الريقا  البن قطلوبغا )1/276( ميزان االعتدال )8/123( الريقا  البن حبان )2/302)

ى، صدوَّ عابد وله أوها ، ر  (5) ُبو ِعيسر ، أر ِِنج در انر العر بر ُم ْبُن أر  (.1438. التقريب )4احْلركر

ْن( والسياَّ يقتضيها. وتبه حمققه إىل سقوطها من األصول، واستدراثها من مصادر التخري . (6)  ورد يف املطبوعة زيادة: )عر

: سبقا ]حديث منكر،  (7) ُروِذيج نْجر الكر اِهر  ور  [.733قاله الذهبي. واملحفوظ: من قول عكرمة، وهو من اإلرسائيليا . زر

 (.3018( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر خترجيه والكفال  فيه يف املطالب العالية )6669ه أبو يعىل )احلديث أخرج

مر  (8) نُْه: عبد الص  عر ْيد. ور بِيِه، وداود بن ُرشر ْن: أر اِدّي، عر ِزّي، ُثم  الب ْغدر اَّ بن أيب إرسائيل املرْرور ْعُقوب بن إِْسحر ْسنتِّي، ير د الط 

اِّن. ر ُقْطنّي: ال بأس بِِه. سؤاال  احلاثم ) والط ربر ارر الر الد   (.6/854( تاريخ اإلسفال  )244قر
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 باب
ر   [833] ْعفر ا أرُبو جر نر ْنبرأر ، أر اِريِّ ِن اْبُن الُبخر كر أرُبو احلرسر ر اِج احلرافِِظ: أرْخربر ىلر أريِب احلرج  ْأُ  عر رر قر

اُد، أ يِلل احلرد  ، أنا أرُبو عر ِِنج الر ْيدر نِد ْبنِن الص  َْحرنُد ْبنُن حُمرم  ، ثننا أر اِِنج ر اِسِم الط نربر ، أبنا أرُبو القر ْيم  ُبو ُنعر نا أر

ةر  قر در صر
نِعيد   ،(1) حْيراُن ْبُن سر ، ثنا رر ِريج  اجْلرْوهر

ِعيد  اِهيُم ْبُن سر ثنا إِْبرر
نُْصنور   ،(2) ب ناُد ْبنُن مر ثننا عر

(3)، 

ْن أريجوبر  عر
ةر  ،(4) بر ْن أريِب ِقفالر عر

الِح  احْلراِرثِيِّ  ،(5) ْن أريِب صر عر
، أرن  الن بِي   ،(6) ِن ْبِن برِش   ِن النجْعامر  عر

 : الر ، َفُهنَو ِعنْنَدُه  »قر َِ َواْلَْرَ  بِنَأْلَفْي َعنام  نَمَوا ُلنَق السَّ إِنَّ اهللَ َجلَّ َوَعزَّ َكَتَب كَِتاًبا َقْبَل َأْن ََيْ

ََ ِمْن ذَ  نْيَطاَن َِل َيلِنُج َبْيًتنا لَِك اْلكَِتاِب ََيَتْْيِ َخنَتَم ِِبِنََم ُسنوَرَة اْلَبَقنَرةِ َعَا اْلَعْرِش، َأْنَز ، َوإِنَّ الشَّ

  َ ، «. ُقِرَئْ  فِيِه َثََلَث َلَيا نُْصنور  ب ناُد ْبنُن مر نوبر إاِل  عر نْن أريج ا احْلرنِديثر عر نذر نْرِو هر ْ ير : َلر اِِنج ر الر الط ربر قر

ِعيد   حْيراُن ْبُن سر در بِِه رر ر  فر تر
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناُ ، احلرنافُِظ امْلُنْتِقنُ  (1) ، قنال النذهبي: اإِلمر اِديج ةر البرْغدر قر در ْبِد اهللِ بِن صر ِد بِن عر ْكر  أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو بر فاا أر ْوُصنور نانر مر ِقينُه، ثر ، الفر

اِن ور  ارقطني: ثقنة ثقنة. انظنر: سنؤاال  احلناثم )293الت ريربجِت. تنويف سننة )بِاإِلْتقر ( تناريخ بغنداد 38هنن(. وقنال الند 

( إرشنناد القننايص والننداِن إىل تننراجم شننيوخ 14/83( سنن  أعننفال  النننبفالء )5/382( تنناريخ دمشننق )6/186)

 (.195الطرباِن )

اِميج  (2) ِعيِد ْبِن امْلُريرن ى الس  اُن ْبُن سر حْير ، صدوَّ ربام أخطنأ، د س. التقرينب ) رر يج ِ ِْ ةر البر ُبو ِعْصمر ، أر (. وقند 1974الن اِجيج

تكلموا يف روايته عن عباد، فقال ابن حبان: يعترب حديريه من غ  روايته عن عباد. وقال العجيل: رحيان الذي ينروي 

: فأما حديث رحيان، عنن عبنا يج
ِدجيِ ْ د، عنن أينوب، عنن أيب قفالبنة، فهني منناث . عن عباد: منكر احلديث. وقال اْلربر

 (.3/301هتذيب التهذيب )

ننا، صندوَّ رمني بالقنندر، وثنان يندلس، وتغنن  بنأخرة، خنت  (3) ناِِض هِبر ، القر نيج ِ ِْ ةر الن نناِجيج البر نلرمر ُبنو سر . التقريننب 4أر

 (.2/376(. وضعفه ابن معني والن سائي وأبو حاتم وغ هم. ميزان االعتدال )3142)

، أبو بكر البِي، ثقة ثبت حجة من ثبار الفقهاء العباد، ع. التقريب ) (4) ْختِيراِِنج ةر السِّ ِْيمر ْوُب ْبُن أريِب متر يج  (.605أر

، ثقة فاضل ثري  اإلرسال، قال العجيل: فيه نصب يس ،ع. التقريب ) (5) يج ِ ِْ ْيِد اجلرْرِميج البر ْبُد اهللِ بُن زر  (.3333عر

 (.8170ارثي، وقيل: اخلازن، وقيل: احلادي، مقبول، س. التقريب )أبو صالح احل (6)

: هنو حديث صحيح (7) نْيم  ُبنو ُنعر أر يج صناحب هتنذيب الكنامل. ور اِج: هو امْلِزِّ ، وهذا إسناد ضعيف ومضطرب. أرُبو احلرج 

جلنوهري: ثقنة، مَضن [. وإبنراهيم ا819األصبهاِن صاحب احِلْليرِة. وابن البخاري والصنيدالِن واحلنداد: سنبقوا ]

[813.] 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1360احلديث أخرجه الطرباِن يف األوسط )
= 
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ر  [834] ا أرْخربر رر ْبِن امْلُْسلِِم  (1)نر ِعيُل ْبُن ُعمر إِْسامر
ايِفج  ،(2) رر يِلل القر ُن ْبُن عر أبنا ُعرْيامر

ا أرُبو  ،(3) نر ْنبرأر أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( عن أيب احلسن ابن البخاري، به.33/416وأخرجه املزي يف هتذيب الكامل ) =

ْبنِد اهلل ِ 147وأخرجه الطرباِن يف الصغ  ) ُبنو عر نبراُح أر  الص 
ند  نرا أرَْحرنُد ْبنُن حُمرم  ثر ند  نِعيد  ( حر اِهيُم ْبنُن سر نرنا إِْبنرر ، ثر نيج ِ ِْ اْلبر

، به. ِريج  اجْلرْوهر

، به.10736وأخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ِريِّ  اجْلرْوهر
ِعيد  اِهيمر ْبِن سر  ( عن إِْبرر

حْيراُن ْبُن 2180وأخرجه البيهقي يف الشعب ) ، ثنا رر يِلِّ اِهيمر احْلرنْظر اَّر ْبِن إِْبرر ، به.( من طريق إِْسحر ِعيد   سر

. وأخرجه ابن عدي يف الكامنل )3297وأخرجه البزار ) ْيف  ُد ْبُن سر  حُمرم 
 
اء جر ( منن طرينق 8/264( من طريق أريِب رر

، به. ةر بر ْن أريِب ِقفالر ْحذر   النْض بن معبد. ثفالَها: عر  أريِب قر

. ويف )90وأخرجه الفريايب يف القدر ) ترادر 91( من طريق أريجوبر ِن ( من طريق قر نِن الننجْعامر ، عر نةر بر نْن أريِب ِقفالر . ثفالَهنا: عر ةر

، مرفوعاا. وَل يذثر أبا صالح. ِش    ْبِن بر

نِن الننعامن ْبنن بشن   نن أريِب صنالح، عر نْن عنامر األحنول، عر بند اهلل ِ األصنم، عر ورواآل يزيد بن هارون، عن عقبنة ْبنن عر

ا. هتذيب الكامل ) ، عنن يزيند بنن 957(. وسيذثرآل املصنف برقم ]33/416موقوفا نْيِش ْبنِن أرْْصر ر [ من طريق ُخشر

 هارون.

ِب ) عر نن 2180وأخرجه البيهقي يف الشج ، عر نوبر يج نُْصنور، عنن أر ْن عبناد ْبنن مر ( من طريق أريِب أسامة َحاد بن أسامة، عر

ن أريِب صالح اخلازن، قال أرُبو أسامة: وثنان منن خنزان الن بِنيج  ، عر ةر ُسنوُل اهلل ِ ، قنال: قناأريِب ِقفالبر ْ ل رر َلر . فنذثرآل، ور

. ِش   نر ْبنر بر ْذُثْر النجْعامر  ير

( وغ هم من طرينق 3031( )2065( واحلاثم )782( وابن حبان )2882( والرتمذي )18414وأخرجه أَحد )

ن بر نْن أريِب ِقفالر ، عر َْحرِن اجْلرْرِميِّ ْبِد الر  ِث ْبِن عر ِن اأْلرْشعر ، عر ةر لرمر ِن ْبنِن َحر اِد ْبِن سر نِن الننجْعامر ، عر اِِنِّ ننْعر ِث الص  ْشنعر
نْن أريِب اأْلر ، عر ةر

، عن النبي  ِش   ناآُل. بر جر ْ ُ ررِّ َلر ، ور ِ  ُمْسنلِم  ْ نىلر ُشر نِحيح  عر نِديث  صر ا حر نذر ، بنه. واختِنآل ابنن حبنان. قنال احلناثم: هر

حه األلباِن  .يف املسند األرنؤو  وشعيب يف سنن الرتمذي وصح 

بُ  الر أر لرمة. العلل البن أيب حاتم )قر حيُح: حديُث َح اد ْبن سر : الص  ةر  (.1678و ُزْرعر

: ذثر ابنن حجنر أحند إسنناديه لنن )املصنافحة للربقناِن(. املعجنم املفهنرس ) (1) اِِنِّ قر ْ ( 505هبذا اإلسناد من أوله إىل الربر

 (.63، رقم1/146س )وسقط "حممد بن عبد السفال " من املطبوعة، واالستدراك من املجمع املؤس

، سنمع  (2) نِويِّ إسامعيل بن عمر بن امْلُْسلِِم بن احلسن بن نِ، أبو الفضل ضياء الندين الدمشنقي، املعنروف بنابن احلرمر

اِِلج مشيخة عنن ثفالثنني شنيخا، وثنان ثرين   زر جر له الرِبْ ر  من عريامن بن عيل: املصافحة للربقاِن واملجالس السلامنية، خر

( ذينل التقييند 945هنن( يف عرشن املائنة ممتعنا بحواسنه. الندرر الكامننة )727  واحلن ، منا  سننة )التفالوة والصنيا

(919.) 

، الدِّ  (3) نِديج ، األرسر ِ ج  الُقنرر
ننْيِ اِحنِد بنِن احلُسر ْبنِد الور نيِلِّ بنِن عر ُن بنُن عر و ُعنرياْمر

ْمنر  اَِلُ، أرُبو عر يُْخ، العر طِينِب الش  ، الن اسنُخ، اْبنُن خر ْشنِقيج  مر

= 
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ناِريج  ِ  األرْنصر فالر ْبِد الس  ُد ْبُن عر ، أبنا حُمرم  لرِفيج طراِهر  السِّ
ْكنر   ،(1) ُبنو بر ، ثننا أر ناِِنج قر ْ  الربر

ْكنر  ُبنو بر أبننا أر

نِمينرةر اإلِ  ِعيلر ْبنِن أريِب سر نُد ْبنُن إِْسنامر ، ثننا حُمرم  ْعىلر ْفظاا، أخربِن أبو ير ِعييِلج لر ْسامر
ثننا ُمْعترِمنُر ْبنُن  ،(2)

نر قال: سمعت أريِب  ْيامر ُسلر
حدثه: أنه سنمع أبنا هرينرة يقنول:  (4)قال: ثنا قتادة، أن أبا رافع  (3)

إن رْحتني سنبق  " :كَِتابًا قبل أن َيلق اْللقَكَتَب   إن اهلل»يقول:  سمعت رسول اهلل 

 .(5)« فهو عنده مكتوب فوق العرش "ِضبي
الِنب   (6)رواآل البخاري  ، عنن حممند بنن إسنامعيل بنن أيب ،(7): عن حممد بنن أريِب غر نِمينرةر  سر

فوقنع لننا بندالا  .(9): "عن قتادة قال: سمعُت أبنا رافنع، عنن أيب هرينرة"(  (8))وقال يف رواية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرةر ) = ر سر . ُتُويفِّ ريِْ ر ى هِبرا الكر ور لرِفيِّ رر ة  ِمنر السِّ اص  ة  خر ازر ُه إِجر افرِة. لر رر  (.23/347هن(. س  أعفال  النبفالء )656القر

نانر ثقنة صناحلاا، منن  (1) ْبد الّسفال  ْبن أَحد ْبن حممد، الرشيف أبو الفضل األنصناري البنزاز، قنال النذهبي: ثر د ْبن عر حُمرم 

ُة من ابن عبد السفال . تويف سننة بيت ح ِفيج وُشْهدر لر ُه السِّ ِمعر  وخ . سمع ثتاب "املصافحة" للربقاِن، منه، ثم سر
ديث 

( ترَجنة إسنامعيل اخلمنوي. املعجنم املفهنرس 919(. وانظر: ذينل التقييند )10/809هن(. تاريخ اإلسفال  )498)

(505.) 

مِ  (2) ِعيلر بِن أريِب سر ُد بُن إِْسامر ، ثقة. التقريب )حُمرم  يج ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر ، أر  (.5733ْينرةر

، ثقة، ع. التقريب ) (3) يج ِ ِْ ُبو امْلُْعترِمِر البر ، أر انر الت ْيِميج ُن بُن طرْرخر ْيامر  (.2575ُسلر

، ثقة ثبت، ع. التقريب ) (4) ِِنج ائُ، امْلردر افِع  الص  ُبو رر ، أر ْيع   (.7182ُنفر

: مَضن ]حإسناده صحي (5) نلرِفيج ناِهر  السِّ : هنو املوصنيل، 742. أرُبو طر ْعنىلر : هنو صناحب املعجنم. وأبنو ير ِعييِلج اإِلْسنامر [. ور

: ثقة، مَض ] ، ثقة ثبت، مَض ]770صاحب املسند. وُمْعترِمر  ُدْويِسج ةر الس  امر ُة: هو ابُن ِدعر ترادر  [.793[. وقر

اِِنج يف "امل قر ْ صافحة"، ومن طريقه أخرجه املصننِّف، وانظنر: ختنري  املصننِّف، واحلنديريني احلديث أخرجه أبو بكر الربر

 [.890التاليني، و ]

 (.7554صحيح البخاري ) (6)

، ثقة حافظ، خ د. التقريب ) (7) يراليِِسج بد اهلل الط  ، أرُبو عر يِسج د بن أريب غالب الُقومر  (.6214حُمرم 

ثبا  سامع قتنادة منن أيب رافنع، فن ن بعضنهم ينكنرآل، والصنواب: أننه ثبنت أورد املصنِّف هذآل الصيغة يف السامع: إل (8)

 (.514 - 23/413سامعه منه، لكن قتادة متصف بالتدليس. انظر: هتذيب الكامل )

يف صنحيح البخناري، لكنن قنال املنزي: )ويف صنحيح البخناري منن حنديث  -التي ذثرها املصنِّف  -وَل أجد هذآل الصيغة 

ْيرة حديث: إن رَحتي غلبت غضبي"(. املصدر نفسه. ُسلرياْمن الت يِْمّي  ن أيب ُهرر ْن قتادة: سمعت أبا رافع، عر  ، عر

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (9)
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 عالياا.
: احلديث مشهور عن امْلُْعترِمِر، ولكن ال أعلم أحنداا  (1)قال أبو مسعود الدمشقي احلافظ 

، ورواآل ِمينرةر ر فيه سامع قتادة من أيب رافع غ  ابن أيب سر عنن عاصنم  ،(2)موسى بن هارون  برني 

ِل  األرْحور
عن ُمْعترِمر  قال: سمعت أيب قال: ثنا قتادة، عنن أيب رافنع حيدثنه أبنو رافنع، عنن  ،(3)

 ، به.أيب هريرة حيدثه، عن رسول اهلل 
يعني: حيدث أبنو رافنع لقتنادة، قتنادة: َل « حيدثه أبو رافع»قال موسى بن هارون: "قوله: 

س  يسمع من أيب رافع، و  ،(4)إنام حيدث قتادة، عن احلسن، عن أيب رافنع. وحيندث عنن ِخنفالر

ْكنر   عن أيب رافع. وحيدث عن بر
عنن أيب رافنع. فن ذا روى قتنادة عنن أيب رافنع شنيئاا فهنو  ،(5)

اِحِفيج البلخي  مرسل عنه. حدثنا أبو داود امْلرصر
، عنن النْضن -وثان من خيار املسلمني  - (6)

ْيل   بن ُشمر
ْلنقر قتنادُة أبنا رافنع وَل يسنمع مننه قال: ق (7) ، قنال: وَل -أو َل ينرآل  -ال شنعبة: َل ير

يسمع قتادُة من سليامن اليرْشُكِريِّ 
(8) ." 

قنالوا: أبننا أبنو عنيل  (10)ابن أيب اهليجاء وابن املحب وحييى بنن حيينى  (9)أخربنا  [835]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْشنقِ  (1) مر  الدِّ
نِد بنِن ُعبرْيند  اِهيُم بنُن حُمرم   إِْبنرر

ْسُعود  ُبو مر ُد، البراِرُع، أر وِّ "، احلرافُِظ، امْلُجر نْيِ نِحيحر اف الص  ترناب "أرطنرر
ننِّف ثِ ، ُمصر يج

آُل، ور  نا ِعنْندر ْبنلر أرْن ينْفنق مر نة قر نا ر يِف الُكُهولر ن نُه مر
كِ لر ى، ور أروعر َجع فر ْأن، ور ا الش  ذر زر يِف هر ر  ْن بر ُد مر أرحر  فِْينِه ور

 
نىلر ُجنزء قفنُت عر

تِهِ  امر ْسُعود يْقيِض بِ ِمر ة  ألريِب مر لر ل  اِديُث ُمعر لِينلر أرحر ى القر ور "، رر
نْيِ نِحيحر نة  "بِالص  ُه ِعنراير انر لر يُب: ثر

الر اخلرطِ قر . قاله الذهبي. ور

. تويف سنة ) ِرعاا فرهاما ناا، ور يِّ ُدوقاا در انر صر ثر ة، ور رر اثر بِيِل امْلُذر ىلر سر  (.17/227هن(. س  أعفال  النبفالء )400عر

ُل البغدا (2)  (.7022، ثقة حافظ ثب . التقريب )ديموسى بن هارون بن عبد اهلل احلرام 

ّي، صدوَّ. التقريب ) (3) ِ ِْ ر البر ُل الت ْيِمّي، أبو ُعمر  (.3080عاصم بن الن ْْضِ بن امْلُنْتررِشِ األرْحور

، ثقة، وثان (4) يج ِ ِْ ِريج البر و اهلرجر ْمر   (.1770يرسل، ع. التقريب ) ِخفالرُس بُن عر

يج  (5) ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر ، أر ِِنج ْبِد اهللِ امْلُزر ْكُر ْبُن عر  (.743، ثقة ثبت جليل، ع. التقريب )بر

اِديج  (6) ْيامن بن سلِم بن سابق اهلردر ، ثقة، د   س. التقريب )ُسلر اِحِفيج  (.2565، أرُبو داود البرْلِخيج امْلرصر

ةر امْلراِزِِنج  (7) شر رر ْيِل بِن خر ِن الن ْحوِ الن ْْضُ بُن ُشمر ، ثقة ثبت. مَض ]، أرُبو احلرسر ِزيج ، ُثم  امْلرْرور يج ِ ِْ  [.971يج البر

 (.2601، ثقة،   َّ. التقريب )سليامن بن قيس اليرْشُكِريج البِي (8)

ُهنور هبذا اإلسناد من ابن أيب اهليجاء وحدآل، إىل ابن َحدان: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لنن  (9) ان، ور ْمنرو بنن َحندر )سنؤال  أيب عر

ان(. املعجم املفهرس ) يعرف باملئة اِلْبِن َحدر ادِيريه وغرائبها، ور ِديث فِيِه ُعيُون أرحر  (.1127ُجْزء يْشترمل عىل مئة حر

ي حييى بن حييى بن عمران بن بكران بن عمران بن بكران بن عريامن بن إرسائيل ابن أيب منصور الربعي اجلزري تقن (10)

= 
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نند   ْبننُد امْلُِعننزِّ ْبننُن حُمرم  ، أبنننا عر البرْكننِريج
بننن طنناهر، أبنننا حممنند بننن عبنند الننرَحن أنننا زاهننر  ،(1)

ُروِذيج  نْجر /ب[ 90، أنا حممد بنن أَحند بنن َحندان، أبننا عبند اهلل بنن أَحند بنن موسنى / ]الكر

، ثنا امْلُْعترِمِر قال: سمعت أيب حيندث، عنن قتنادة، عنن أيب رافنع،  اُن، ثنا عاصم بن الن ْْضِ ْبدر عر

أو « هلل اْللنق كتنب كتابنَا عننده فينه ِلبن ْلا قىض ا»قال:  عن أيب هريرة، عن رسول اهلل 

 .(2)« سبق  رْحتي ِضبي، فهو عنده فوق العرش»قال: 
عن حممد بنن أيب غالنب، عنن حممند بنن إسنامعيل بنن أيب سنمينة، عنن  (3)رواآل البخاري 

 معتمر.
لِِّصنن ي اِ " وهننو يف اجلننزء احلننادي عرشنن مننن "امْلُخر

اِ   (4) عننن امْلُْعترِمننِر.  ،(5)ألَحنند بننن امْلِْقنندر

 عن أيب هريرة. ،(6)ولعطاء بن ِمينرا 
 .(7)تابعه أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة. وهو يف "الصحيحني" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2539الدين، يعرف بالقاِض، ما  يف حدود سنة سبعمئة وثفالثني وقيل: بعد الريفالثني. الدرر الكامنة ) =

ْبُد امْلُِعزِّ بُن حُمر  (1) ْوح  عر ُبو رر يِن، أر افُِظ الدِّ ، حر انر اسر ُر، ُمْسنُِد ُخرر م  ُدوَُّ، امْلُعر يُل، الص 
ْيُخ اجلرلِ ْضنِل بنِن أر الش  ِد بِن أريِب الفر َْحرندر م 

ة( يِف ُجننْزء، ور  ْشننيرخر ننُه )مر ، لر ننويِفج اُز، الصج ، البرننز  ِويج ، اهلرننرر نناِِنج اسر ، اخلُرر نناِعِديج  الس 
نناِعد  ننْعدر بننِن صر ْيننِه ُعُلننّو بنِن أرسر ننى إِلر اْنترهر

نرةر ) يراء: قتلته الرّتُك سر الر الضِّ  (.22/114هن(. س  أعفال  النبفالء )618اإِلْسنراِد، قر

: مَضن ]738. ابن أيب اهليجاء وابن املحب: سبقا ]صحيحإسناده  (2) نُروِذيج وابنن 760[. والبرْكنِريج نْجر [. وزاهنر والكر

اُن: مَض ]832[، وابن َحدان: هو أبو عمرو، مَض ]733َحدان: سبقوا ] ْبدر  [.744[. وعر

 .احلديث أخرجه ابن َحدان يف سؤاالته )يف عداد املفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف

وَل أجدآل يف املخطوطة املوسومة بن )جزء منتقى من سؤاال  أيب عمرو بن َحدان( ]حمفوظة يف مكتبة امللنك عبند اهلل 

 (، احلديث وعلومه[، وانظر احلديث السابق.9-16213بن عبد العزيز اجلامعية بجامعة أ  القرى، رقم )

 انظر ختري  املصنِّف للحديث السابق. (3)

 ( لعطاء بن ِمينرا. 2565( ألَحد بن املقدا . و )2562املخلصيا  )احلادي عرش من  (4)

ن ْبن األشعث (5) ْيامر ُبنو األشنعث العجنيل  أرَْحرد ْبن املقدا  ْبن ُسلر ْبن أسلم ْبنن سنويد ْبنن األسنود ْبنن ربيعنة ْبنن سننان، أر

 (.110حديث، طعن أبو داود يف مروءته، خ   س َّ. التقريب )البِي، صدوَّ، صاحب 

، أبو معاذ، صدوَّ، ع. التقريب ) (6) يج ِ ِْ : اْلبر ِقيلر ، ور ِِنج  (.4602عطاء بن ِمينراء امْلردر

انر 14)-(2751( صحيح مسلم )3194صحيح البخاري ) (7) ْثور ْبُد اهللِ بُن ذر نراِد: هو عر ُبو الزِّ [. 774، ثقنة، مَضن ](. أر

= 
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يك   ِ   .(3)«فوضعه حتت العرش»عن أيب هريرة فقال:  ،(2)عن األعمش  ،(1)ورواآل ُشر
لِكر  [836] ا بِذر نر ر ِويج  (4) أرْخربر ْكر  األُْرمر أرَْحرُد ْبُن أريِب بر

َْحرِن ْبنُن  (6)ُحُضوراا، أبنا  (5) ْبنُد النر  عر

ِِنج  ، أبنا أبو طالب الُكنُْدالر لرِفيج ، أبنا السِّ يل كِّ مر
نُم  (7) لِّ وأبو الفنتح املُْعر

بأصنبهان قناال: أبننا أبنو عنيل  (8)

ادر  أَحد بن إبراهيم بن أَحد بن يرْزدر
أبننا  ،(10)فنارس نا أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن أَحد بننأب ،(9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثقة ثبت عاَل، مَض ] = َْحرِن ْبُن ُهْرُمزر ْبُد الر  ُج: هو عر األرْعرر  [.722ور

اِِض، صدوَّ  طئ ثري ا، تغ  حفظنه مننذ وِل القضناء بالكوفنة، وثنان  (1) ْبِد اهللِ القر ُبو عر ، أر ِعيج ْبِد اهللِ الن خر ْيُك بُن عر ِ ُشر

 (.2787. التقريب )4عابدا شديدا عىل أهل البدع، خت    عادالا فاضفال

 ثذا عنون له املصنِّف، والذي يف احلديث التاِل: عن األعمش، )عن أيب صالح(... به. (2)

 ثتب بعدها: "صح". (3)

 ثتب بعدها: "صح". (4)

، شنهاب  أَحد بن أيب بكر حممد بن حامد بن أيب بكر (5) ايِفج نرر ، ثنم القر نِويج بن حممد بنن حيينى بنن احلسنني التننوخي األُْرمر

 (.670( الدرر الكامنة )738هن(. ذيل التقييد )716الدين، أبو العباس الصويف، ما  سنة )

 (.1418. املعجم املفهرس )هبذا اإلسناد من ابن مكي إىل ابن فارس: ذثر ابن حجر سامعه لن )ُجْزء اْبن فرارس( (6)

د ْبن أَْحرد بن حممد بن يوسف بن دينار (7) ، وهو أَحد بن أيب هاشنم القنر ، أَْحرد ْبن حُمرم  ِِنج ، أبو طالب القر  الُكنُْدالر

ى أصبهان، قال السمع ُن: من ُقرر ُثنُْدالر ، وسنقطت روايتنه، ور نِمعر ْع بِنامر سر ْسمر لرطر ما َل ير اِن: سمع احلديث الكري ، وخر

ذثرآل أبو زثريا حييى بن أيب عمرو بن مندآل احلافظ يف ثتاب أصبهان فقال: روى عن أبى بكر بن مردوينه وَل يسنمع 

ننه أهنل الرواينة واملعرفنة، منه، وَل يكن الرواية واحلديث من صنعته، إن أخطأ ال يعتمد عنىل روايتنه إال منا ثتنب ع

ِِنج فينه لنني. 493وما  سنة ) هن(، وثان شيخنا إسامعيل بنن حممند بنن الفضنل احلنافظ يقنول: أبنو طالنب الُكنْنُدالر

( لسنان املينزان 10/734( تناريخ اإلسنفال  )3/115(. وانظر: اللباب يف هتذيب األنساب )11/160األنساب )

(1/659 ،686.) 

ْتِح حُمر  (8) ُبو اْلفر لِّنمُ أر  ْبِن احْلرناِرِث امْلُعر
نْيِ ِد ْبِن احْلُسر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  (، وَل 481، ثنذا سناَّ اسنمه الضنياء يف "املختنارة" )م 

 أجد له ترَجة.

، أبو عيل غفال  حمسن األصبهاِن، ذثرآل الذهبي يف وفيا  )أَحد ْبن إبراه (9) ادر ْزدر هنن(، ثنم أعنادآل يف 416يم ْبن أَحد ْبن ير

 (.290، 9/266ن(. تاريخ اإلسفال  )418وفيا  )

ِج  (10) رر اِرِس ْبِن اْلفر ِر ْبِن أرَْحردر ْبِن فر ْعفر ْبُد اهللِ ْبُن جر نرةر )عر ْولُِدآُل سر ، مر اِِنج ْصبرهر
د  األر ُبو حُمرم  نْن ُينوُنسر ْبنِن 248، أر ثر عر د  هن(، حر

الُِح، ُمسنِدُ  ُث الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر : "الش  بِيج هر الر الذ  ، قر يراليِِسِّ اُودر الط  بِيب  بُِمْسنرِد أريِب در ناِ  أرْصبر  حر نانر ِمننر الريِّقر ، ثر انر هر

اِِنج  ْرجر وذر ْبُد اهللِ بُن أرَْحردر السج عر ْيِه ور ْرُدور الر اْبُن مر ْيِه ُعُلوج اإِلْسنراِد، قر ى إِلر اْنترهر نرر اْبنُن الُعب اِد، ور ثر ". ذر نةا نانر ثِقر (: ثر ِهامر
اِر ِ يِف )تر

= 
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ِريج  ْسكر  اْلعر
ان  س  ُة ْبُن ِغيراِث ْبِن حر ْيفر ِن ُحذر ُبو اْليرامر أر

ثننا ُشينك،  ،(2)ثننا عمنرو بنن منرزوَّ  ،(1)

كتنب كتابنًا   إن اهلل: »عن أيب هرينرة رفعنه إىل النبني  ،(3)عن األعمش، عن أيب صالح 

 .(4)«سبق  رْحتي ِضبي : لق السَمواَ والر ، فوضعه َت  العرشبيده قبل أن َي
نةر  (5)« التفسن »قال أبو بكر بنن أيب عاصنم يف  [837] ْبشر ثننا أبنو  ،(6): حندثنا ابنن أيب ثر

ْوُدود   ثنا أرُبو ،(7)عامر  مر
يِلج  ،(8) أخربِن عامر أبو معاوية البرجر

عن جاهد وسعيد بنن جبن :  ،(9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. تُ  = آُل )ُجْزءر اْبِن فراِرس  ام  ُه ُجْزءا سر ر  لر جر نرةر )حر ر سر  هن(.346ُويفِّ

نْيم  ) ( املعجنم املفهنرس 15/553( سن  أعنفال  الننبفالء )378( التقييند البنن نقطنة )2/40تاريخ أصبهان أليب ُنعر

(1418.) 

ْيم  والذهبي، وتويف سنة ) (1) هنن(، وَل ينذثروآل بجنرح وال تعنديل. طبقنا  269نزيل أصبهان، ذثرآل أبو الشيخ وأبو ُنعر

 (.6/310( تاريخ اإلسفال  )1/348( تاريخ أصبهان )3/130) املحدثني بأصبهان

 هناك اثنان حيمفالن هذا االسم، َل أتبني أهيام الذي يف اإلسناد، وَها: (2)

يج  ِ ِْ نر البر ُبو ُعرْيامر ، أر  البراِهيِلج
ْرُزْوَّ  ْمُرو بُن مر  (.5110، ثقة فاضل له أوها ، خ د. التقريب )عر

، صدوَّ. التقريب ) يج ِ ِْ اِشِحيج البر  الور
ْرُزْوَّ  ْمُرو بُن مر  (.5111وعر

ِِنج  (3) اُ  امْلردر ي  ُن الز  ام  الِح  الس  اُن أرُبو صر ْثور  (.1841، ثقة ثبت، ع. التقريب )ذر

: مَض ] (4) يل كِّ : مَض ]812عبد الرَحن بن مر لرِفيج أرُبو طراِهر  السِّ  [.742[. ور

[، 51جناميع العمرينة  –عنا   3787/أ( ]الظاهرية، جمنوع 187احلديث أخرجه أبو حممد ابن فارس يف جزئه )َّ

 ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

 جرار، ونرشآل ثامفالا ثنسخة إلكرتونية عىل الشبكة العنكبوتيه، وال أعلم أطبع أ  ال.وقد حققه نبيل سعد الدين 

، به. 9159وأخرجه أَحد ) يك  ِ نرا ُشر ثر د  ، حر ابِق  ُد ْبُن سر نرا حُمرم  ثر د   ( حر

نِش، بنحنوآل، ولنيس فينه "بِيرندِ 7404وأخرجه البخاري ) نِن األرْعمر ، عر ةر ْنزر نْن أريِب َحر اُن، عر ْبدر آِل". وانظنر احلنديريرنْيِ ( ثنا عر

. نْيِ  السابقر

 يف عداد املفقود. (5)

ننةر األرْزِديج  (6) ْبشر ِعيل بننن يزينند ابننن أريب ثر نناُن، صنندوَّ. التقر احلسننني بننن سننلمة بننن إِْسننامر ننّي الط ح  ِ ِْ ننِديج البر يننب اليرْحمر

(1323.) 

يج  (7) ِ ِْ ِديج البر قر اِمر  العر ، أرُبو عر ْييِسج و القر ْمر  ْبُد امْلرلِِك بُن عر  (.4199، ثقة، ع. التقريب )عر

نر ا (8) ْيامر ِزيِز ْبُن أريِب ُسلر ْبُد اْلعر ِِنج عر  امْلردر
ْوُدود  ُبو مر ، أر ِِنج ، مقبول، د   س. التقريب ) مْلردر اصج  (.4099اْلقر

يِلج  (9) ةر البرجر اِوير ُبو ُمعر ، أر ْهنِيج ةر الدج اِوير ُر بُن ُمعر ام  ، صدوَّ يتشيع،    عر  (.4833. التقريب )4الُكويِفج
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، ثينف تنرى يف -أو يا أبنا الفضنل  -أهنام ثانا عند ابن عباس فأتاآل رجل فقال: يا ابن عباس 

رجل قتل عمداات قال: يأيت املقتول يو  القيامة حيمل رأسه بيمينه تشجب أوداجه حتى يقف 

ِمي عند ففالن. فيؤمر هبنام فينؤخران، أِن أشنهد أن اهلل أننزل عنىل عند اهلل،  فيقول: أي رب، در

ترلر  ْن قر اَينة،   [93]النسناء:   چگ   ڳ  ڳ  ڳ  چ نبيكم صىل اهلل عليه: مر

بِي ُكْم   . (1)َل ُتنسخ هذآل اَية حتى ترور   اهلُل نر
اَِلُ ْبُن أريِب اجلرْعِد تابعه عن ابن  عباس: سر

نرافُِع ْبُن ُجبرْ    ،(2) ور
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَِلِ ْبِن أريِب اجْلرْعِد، والبخاري )2142وأخرجه أَحد ) (1) ، ثفالَهنا عنن 4590( من طريق سر نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   ( من طرينق سر

 ابن عباس، بنحوآل.

، ثقة، وثان يرسل ثري اا، مَض ] (2) ِعيج اِِنج األرْشجر فر طر  [.773الغر

يِلج  (3) ِ ج الن ْوفر ، ثقة فاضل، ع. مَض ]نرافُِع ْبُن ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم  الُقرر ِِنج  [.780، امْلردر
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 باب قول اهلل تعاىل:
  [48]الطنننننور:  چ ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ   [58]النسننننناء:  چوئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  چ 

 . [37]هود:  چحب  خب  مب       چ   [39: ]طه چڤ  ڤ    ڦ  چ
إن اهلل ِل َيفني علنيكم، إن اهلل لني  »: وقال ننافع، عنن عبند اهلل، عنن النبني  [838]

 .(1)احلديث  ...«وإن اْلسيح الدجاَ أعور عْي اليمني» هوأشار بيدآل إىل عيني« بأعور
 ويف الزبور: "ف ِن ال أغفل، وإِن ألسمع صو  عبادي".  [839]
 وفيه: "فكيف ال تستحيون مني وعيني ناظرة إليكم". [840]
لكيفينة، ِل عنني ال إليننا عينون با (3)وأسنمع وال )...(  (2)وفيه: أنا سميع )...(  [841]

 توصف يا داود أنظر هبا إىل الظاهر والباطن وما غاب من أحداَّ الناظرين.
ْتنرا  [842] ر أرْخربر

ْبِد الل طِيِف ْبِن الُقب ْيطِيِّ  ،(5)فقهاء  (4) ْن عر عر
ناِر  (6) نيِلِّ ْبنِن أريِب الِفخر عر ور

(7)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7407خاري )صحيح الب (1)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (2)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (3)

 (.41، ص406هبذا اإلسناد من أوله إىل أيب عبيد: ُثتِبر سامع ست الفقهاء لن "فضائل القرآن" البن سفال   )ص (4)

، هبذا اإلسنا يِّ
 د.أما ابن حجر والعفالئي: فذثرا سامعهام من طريق عبد الطيف بن الُقب ْيطِ

 (.1/264( وتصحف فيه "القبيطي" إىل "التعاويذي"، إثارة الفوائد )356املعجم املفهرس )

ْوجر  (5) ةر زر مر
اطِ يِّ ُأ ج فر

اِسطِ يِلل اْلور اِهيمر ْبِن عر اَّر إِْبرر ِة أريِب إِْسحر  بِنُْت اْلُقْدور
ِ
اء هر اِهيِّ ُثنم  ثذا، وهي: ِستج اْلُفقر بر َْحرِن الدِّ ْبِد الر  ِة عر

ْبِد الل طِيِف ْبِن القُ  ْن عر ِة عر ازر ْ  بِاإِلجر ور َْحرِن، رر ةر الر  ى: أرمر ُتْدعر ، ور اِريِّ ى امْلرغر ْيِخنرا ِعيسر ِة شر ْوجر نا، قنال زر هر ْ ر غر يِّ ُثُتباا ور
ب ْيطِ

نمْ  ُقنلر سر ثر ْ ، ور نرر م  عر ، ور ريِن ر ِ  اْلكر ور ، رر ةا اِضنعر ةا ُمترور ر ن ِّ ناحِلرةا خر انرْت صر ننرةر )الذهبي: ثر يرنْت سر ا، ُتُوفِّ هنن(. معجنم 726ُعهر

 (. 1789( الدرر الكامنة )1841( ذيل التقييد )1/288شيوخ الذهبي )

نيِلِّ  (6) نِد بنِن عر ِج حُمرم  نرر بُْد الل طِْينِف ابنُن أريِب الفر اَِّ، أرُبو طرالِب  عر ُة، ُمْسنُِد الِعرر يُْخ اجلرلِيُْل، الريِّقر نارِ الش  ةر بنِن فر ْنزر ، اْبنُن الُقب يْطِنيِّ  بنِن َحر  س 

ْأُمْونناا، نادِقاا، مر اا، صر ن ِّ يِّنناا، خر نانر در ، ثر ِريج ، الت ناِجُر، اجلرنْوهر ادِيج ، ُثم  البرْغدر اِِنج نائِلر  احلرر  ثر بِنن )فرضر ند  حر ث إاِل  ِمنْن أرْصنلِِه، ور الر حُيرندِّ

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ةر ْن أريِب ُزْرعر ( عر
. س  أعفال  النبفالء )641الُقْرآِن ألريِب ُعبريْد  لي ة  سر ة  عر فالرور : حر ُقب يْط   (.23/87هن(، ور

يِلج اب (7) ِ  عر ُبو الت ام  ُر، أر م  ْيُف، امْلُعر
ِ ارِ الرش  الت ْخِفينف  - ُن أريِب الِفخر ناء ور رْس اْلفر ند   -بِكر نِد بنِن ِهبرنِة اهللِ بنِن حُمرم  ِهبرنة اهللِ بنِن حُمرم 

الر ابْ  لِِب، قر ْيِن اْبِن امْلُط  ْخِر الدِّ اِمِع فر ْيُب جر
طِ ، خر اِديج ، البرْغدر ب ايِسج ، العر . قال اهلراِشِميج يِّب  ْ ر طر ْيِه غر لر انر الري نراُء عر : ثر ةر ُن ُنْقطر

= 
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ةر  ِميج  ،(1)أنا أرُبو ُزْرعر وِّ  امْلُقر
نُْصور  يج  ،(2) أنا أرُبو مر ِ ْ بر  الزج

د  ْ ُ ْبُن حُمرم  بر أنا الزج
ْيِه  ،(3) ور يِلج ْبُن ِمْهرر أنا عر

ِزينِز  ،(4) ْبِد العر يِلج ْبُن عر أنا عر
نْ    ،(5) نِي اْبنُن ُبكر ثر ند  ، حر نفال    اِسنِم ْبنِن سر  القر

نْن أريِب ُعبرْيند  عر
ُبنو  (6) أر ور

ِد  اأْلرْسور
، عر  ،(7) ةر يعر

ِ ِن اْبِن هلر بِيب  عر ِزيدر ْبِن أريِب حر ْن ير
ْن أريِب اخْلرنْ ِ  ،(8) عر

ناِمر   ،(9) نْن ُعْقبرنةر ْبنِن عر عر

ُسولر اهللِ  أرْيُت رر : رر الر ْينرْينِه،  قر نتر عر ْ ُه حتر نابِعر اِعنل  أرصر ُهنور جر رنِة النجنوِر، ور امِت ةر يِف خر ير َْ ُأ ا ْقرر ُهور ير ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرةر ) = ا ر سر اُلُه. مر ُلحر حر ُه صر ل  عر لر ، ور ةا ْوِل ُمد  ا القر ذر ْعد هر اشر بر ( توضنيح 23/90هن(. س  أعفال  النبفالء )641الذهبي: عر

 (.7/50املشتبه )

ُدوَُّ، اخلر  (1) اَِلُ، امْلُْسنُِد، الص  ْيُخ، العر نْيبراِِنج الش  نيِلل الش  ناِهر بنِن عر ِد بنِن طر اِهُر اْبُن احلرافِِظ حُمرم  ةر طر ُبو ُزْرعر ، أر ُ ، ُثنم   ِّ ، امْلرْقنِديِسج

در بِالُكُتِب  ر  فر ، تر اِِنج ذر ، ُثم  اهلرمر اِزيج نا  الر  ْيريِّي: مر بر الر الدج قر ْيئاا ِمنر الِعْلِم. ور م شر ْفهر انر تراجراا الر ير اِر: ثر الر اْبُن الن ج  ، قر
ِ
اء األرجزر ور

نرة ) ر سر ْيئاا. ُتُويفِّ عرُف شر انر ير  (.20/503هن(. س  أعفال  النبفالء )566ثر

نْيِ  (2) ُد بُن احُلسر نُْصور  حُمرم  ُبو مر ُدوَُّ، أر ْيُخ، الص  ْزِوينِيج الش  نِن  بِن أرَْحردر بِن اهلرْيريرِم القر نه( عر اجر اِوي )ُسننرن اْبنِن مر ِمّي، رر نوِّ ، امْلُقر

اِسِم بِن أريِب امْلُنِْذر اخلرطِْيب، ولد سننة ) ترنى ُتن398القر نُم مر الر أرْعلر ننرِة )هنن( ور نُه يِف سر ن  ، إاِل  أر ر نانر حّيناا. قالنه 484ُويفِّ هنن( ثر

 (.18/530الذهبي. س  أعفال  النبفالء )

يج  (3) برْ ِ نر النزج نِد ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن ُعنرياْمر برْ ُ ْبنُن حُمرم  بِْد اهللِ الزج ، َل أجندآل. سناَّ النذهبي اسنمه يف ترَجنة املقنومي، وثنيتنه ورد  يف أرُبو عر

 .امر هِ يْ ( الختفالف طبقتر 15/26هن( املرتجم يف س  الذهبي )316(، وليس هو "ألبغدادي" ) : 41فضائل القرآن )ص

يِلج بنُ  (4) ِن عر ُدوَُّ، أرُبو احلرسر اُل الص  ح  اُ ، الر  ُث، اإِلمر دِّ ْزِوينِنيج  امْلُحر ْيِه القر ور ِد بِن ِمْهرر اَِّ ِرْحلترنان، حُمرم  نر، لنه إىِلر الِعنرر م  ، امْلُعر

نننرةر ) ر سر نرننا ، ُتننُويفِّ ننُه بر ننْت لر انر ثر ْ يننْرزَّ ذثننراا، ور َلر ننازالا، ور نر الِينناا ور ننا الر ُيعنندج عر ترننبر مر ثر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 335ور

(15/396.) 

انِ  (5) ِزيِز بِن امْلرْرُزبر ْبِد العر يِلج بُن عر ُدوَُّ، عر اُ ، احلرافُِظ، الص  نن  اإِلمر صر ، ور رنعر ، َجر نةر ك  ِزْيُل مر ، نر ِويج ِن البرغر ، أرُبو احلرسر اُبْورر فر بِن سر

ُقْطنِ  ارر الر الد  نر احلرِديِث. قر سر انر حر ثر آِل، ور ِ ْ غر ، ور
ْن أريِب ُعبرْيد  اءاِ  عر ذر القرر أرخر ، ور بِْ ر ( الكر الر اْبنُن )امْلُْسنردر قر . ور ْأُمون  ة  مر : ثِقر يج

ُدوقاا(. عابوا علينه األ انر صر ثر ، ور
ِديِث أريِب ُعبرْيد  ْينرا بِحر تربر إِلر : )ثر اتِم  هنن(. 286خنذ عنىل التحنديث، منا  سننة )أريِب حر

(، اجلننرح والتعننديل 389(، سننؤاال  َحننزة )214(. وانظننر: سننؤاال  السننلمي )13/348سنن  أعننفال  النننبفالء )

 (.685(، إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )6/196)

ِ ج امْلرْخُزوِميج  (6) ْ   الُقرر ْبِد اهللِ بِن ُبكر يرى بُن عر ْ ، ثقنة يف اللينث، وتكلمنوا يف سنامعه منن مالنك، خ   حير يج ِ ِْ
ا امْلِ ِري  ثر ُبو زر ، أر

". س  أعفال  النب7580َّ. التقريب ) ا   ر  أر مر ط   امْلُور
الِك  اِ  مر ِمعر ِمنر اإِلمر  (.10/612فالء )(. بينام قال الذهبي "سر

اِديج  (7) ْبِد اجلرب اِر بِن نرِض   امْلُرر ، ثقة، د س َّ. التقريب )الن ْْضُ بُن عر يج ِ ِْ
ِد امْلِ ُبو األرْسور  (.7143، أر

ْيد  األرْزِديج  (8) بِيب  ُسور ِزيُد ْبُن أريِب حر ، ثقة فقيه، وثان يرسل، ع. التقريب )ير يج ِ ِْ
 امْلِ
 
اء جر ُبو رر  (.7701، أر

ِِنج  (9) ْبِد اهللِ اليرزر ُد ْبُن عر ْرثر ، ثقة، ع.مر يج ِ ِْ
ُبو اخلرْ ِ امْلِ  (.6547التقريب ) ، أر
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ُقوُل:   .(2)"  (1)  [19]امللك:  چۀ  ہ  ہ   چ ير
نِنيِّ ْبنُن  [843] ْبنُد الغر نِة، أبننا عر ابِعر اِئِم ُحُضنوراا يِف الر  ْبِد الند  ي، أبنا أرَْحرُد ْبُن عر دِّ نرا جر ر أرْخربر

 احلرافُِظ، أبنا أرَْحرُد 
ور  رُسُ

يِلل  (3)  احلرافُِظ، أبنا أرَْحرُد ْبُن عر
د  ْبُن حُمرم 

اِسِم  أبنا أرُبو ،(4) احلرنافُِظ،  (5)القر

ِقيِقيج   الد 
د  نر ْبِن حُمرم  ُد ْبُن ُعرْيامر أبنا حُمرم 

نُْصوِر ْبنِن أريِب اجلرْهنِم  ،(6) ُد ْبُن مر ثنا حُمرم 
ن ْبنُن  ،(7) ُ ِْ ثننا نر

ِزينندر  ْبننُد اهللِ ْبننُن ير ، ثنننا عر ننيِلل عر
انر  ،(8) ننةر ْبننِن ِعْمننرر لر ْرمر ننْن حر عر

ننْن أريِب ُيننونُ  ،(9) ننْوىلر أريِب عر  سر مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم   ]النور:  (1)
لِ  عر
 
ء ْ اهلل ُ بُِكلِّ  ر  برِص    ]امللك: 64ثذا، وإنام هي: }ور

 
ء ْ ُه بُِكلِّ  ر  [.19[. وهناك آية أخرى: }إِن 

، مَض ] إسناده ضعيف (2) ةر يعر
ِ ْبِد اهللِ بِن هلر  [.743لضعف عر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.308قرآن )صاحلديث أخرجه أبو عبيد القاسم بن سفال   يف فضائل ال

ويراِِن )1227وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ، به.7/125( وابن بطة يف اإلبانة الكربى )178( والرج ةر يعر
ِ  ( من طريق ابن هلر

 (. وانظر التاِل.13/373وحسن إسنادآل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )

ِفيج »ثتب يف اهلامش:  (3) لر  «.هو السِّ

ْيريِيريِيج »ثتب فوقها:  (4) رر  «.هو الطج

نا ِري  ثر ننْيِ بنِن زر يِلِّ بنِن احُلسر  أرَْحرُد بُن عر
ْكر  ُبو بر ْوفِي ة، أر ْيُخ الصج اِهُد، امْلُْسنُِد، شر اُ ، الز  ْيريِيريِنّي  وهو اإِلمر رر اِدّي، الطج ، ُثنم  البرْغندر

اتِِه  عر امر كن ه أرْفسد سر اء، لر ع يِف أرجزر امر ِحيُح الس  : صر اِِنّ ْمعر الر الس  ، قر اءر ْهرر ، امْلرْعُروف بِاْبِن زر ْويِفّ ع ِمنِن اْبنِن الصج نامر  الس 
ِ
اء عر بِادِّ

ذ   انر ثر الر اْبُن نراْص: ثر قر عه ِمنُْه. ور امر ِصّح سر ْ ير َلر ْيريِيريِنيج ضنعيفا جمعنا عنىل ِرْزُقويه، ور رر : ثنان الطج ْهيِلّ اع  الذج الر ُشجر قر اباا. ور

نةا  ْثريرنُرُهم ُحرمر أر نْوفِي ة، ور ْيُتنُه لِلصج أر نْيخ رر ِفّي: ُهنور أرْجنلج شر نلر نالر السِّ قر  ضعفه، وله سامعا  صحيحة خلط هبنا غ هنا. ور

ْيِه إاِل   لر أ عر ْ ُيقرر ابِه، َلر ْيبرةا ِعنْد أرْصحر هر ثر  ور د  ، فرحر ةا ِري  اءر طر اِِنّ أرجزر يِلل الكِْرمر ُبو عر ُه أر تربر لر ثر ، ور
ة  رر آل بِأرخر ِر ُثف  بر ، ور ِمْن أرصل 

انر ِمنر الريِّ  كر إاِل  فر ُهم، ور قر
ائِ دقر ثنِْير ور دِّ ِرْيقر امْلُحر ْعِرُف طر ُكْن مِم ْن ير ْ ير َلر ْيِه، ور لر داا عر اِ  األرْثبرناِ ، هِبرا اعتامر نْمِس قر الش  ُأُصنْوله ثر ور

ر  ِفيج عنه ف نا نعلم يف اجلملة أنه من صنحيح سنامعاته. ُتنُويفِّ لر ُوُضوحاا. وقال ابن حجر: ما ثان من حديث يرويه السِّ

نرةر س  أعفال  النبفالء )  (.1/547( لسان امليزان )19/160سر

يج »ثتب فوقها:  (5)
ائِ كر لر  «.ُهور الفال 

 َل أجدآل. (6)

منصور بن النْضن بنن إسنامعيل، أبنو بكنر، املعنروف بنابن أيب اجلهنم، الشنيعي، منن شنيعة املنصنور، وثقنه  حممد بن (7)

 (.4/410هن(. تاريخ بغداد )321الدارقطني وغ آل، تويف سنة )

يج  (8) ِويج امْلركِّ در ِ ج العر ِزيدر الُقرر ْبُد اهللِ بُن ير َْحرِن امْلُْقِرُئ، ثقة فاضل، ع. التقريب )عر ْبِد الر  ُبو عر  (.3715، أر

 التجِجيبِيج  (9)
اد  انر ْبِن ُقرر ُة ْبُن ِعْمرر لر ْرمر ، ثقة. التقريب حر يج ِ ِْ

ْفص  امْلِ  (.1174)، أرُبو حر
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ةر  ْيرر ُهرر
ُسنولر اهللِ  ،(1) : أرن  رر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر نة:  عر أر آير نرر نعر   [58]النسناء:  چۇئ ۆئ   ۆئ  چ قر ضر فرور

ُأُذنِِه. ْينِِه ور ىلر عر ُه عر إهِْبرامر اءر ور عر ُه الدج  إِْصبرعر
نن جر اِسننِم: "أرْخرر ُبننو القر ننالر أر ُمننُه قر ْلزر م  ير

ِ  ُمْسننلِ ْ ننىلر ُشر ننِحيح  عر ُهننور إِْسنننراد  صر ، ور اُودر ُبننو در ُه أر

اُجُه" إِْخرر
(2). 

. يِّنير ِ ِْ
ِ ِديرُيُه يِف امْل ، حر ْيُم ْبُن ُجبرْ   ةر اْسُمُه: ُسلر ْيرر ْوىلر أريِب ُهرر أرُبو ُيوُنسر مر  ور

ةر  ْيمر اآُل اْبُن ُخزر ور رر ور
ِن اْبِن امْلُْقِرِئ  (3) ِن امْلُْقِرِئ. ،(4)عر يرى، عر ْ ِد ْبِن حير ْن حُمرم  عر بِيِه. ور ْن أر  عر

اج   (5)وعندنا يف اجلزء األول من حديث أيب بكر بنن اهلينريم األنبناري  [844] ر  : لِندر
(1)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْويِسج  (1) ْيُم ْبُن ُجبرْ   الد  ، ثقة. التقريب )ُسلر ةر ْيرر ْوىلر أريِب ُهرر ، مر يج ِ ِْ
ُبو ُيوُنسر امْلِ  (.2526، أر

: سبقوا ] (2) ِفيج لر ائِِم والسِّ ْبِد الد  يِلل 778جد املصنف واْبُن عر ُ ْبُن عر ِْ ، ثقة ثبت، مَض ][. ونر ِميج  [.827: هو اجلرْهضر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.688احلديث أخرجه أبو القاسم الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )

 حتقيقنهوشنعيب يف  يف سننن أيب داود ( من طريق عبد اهلل بن يزيد، به. وصححه األلبناِن4728وأخرجه أبو داود )

 .أيضا لسنن أيب داود

نةر )التو (3) ْيمر . و )1/98حيد البنن ُخزر ِزيندر ْبنُد اهللِ ْبنُن ير ند  ْبنُن عر نرا حُمرم  ثر ند  (. 1/97( حر ْهيِلج يرنى )النذج ْ نُد ْبنُن حير نرا حُمرم  ثر ند  ( حر

 وتصحف اإلسناد األول يف املطبوعة.

ِويج  (4) در ِزيدر العر ْبِد اهلل ِ ْبِن ير ُد ْبُن عر ، ثقة، س َّ. التقريب )حُمرم  يج يرى امْلُْقِرُئ امْلركِّ ْ  (. 6054، أرُبو حير

، عنننه. الظاهريننة ]جمننوع رقننم  (5) نناِِنِّ قر ْ [، وَل أجنند 24 - 1، َّ 75جنناميع العمريننة  –عننا   3811روايننة أيب بكننر الربر

 احلديث فيه.

ُد بنُ  ْكر  حُمرم  ُبو بر انر األرْنبراِريج  وهو أر ِد بِن اهلرْيريرِم بِن ِعْمرر ِر بِن حُمرم  ْعفر ناِِن  أريِب أرَْحردر جر قر ْ ْلُت الربر
نأر يُب: سر

الر اخلرطِ اُر، قر ، الُبنْدر

قُ  نُْه، فر اِرِس:عر ور الر اْبُن أريِب الفر قر بِيِه، ور ُعُه صحيحاا بخطِّ أر انر سامر : ثر الر . قر : الر الر قر ت فر د  ل مر فِيِه أرحر كر ْل تر ْينِه  ْلُت: هر لر ى عر انتقر

بِينِه. تنويف نُه ُأُصنْول  جيرناد  بخنطِّ أر انر لر ثر ، ور
ِ
ء ْ انر قريبر األرْمِر فِْيِه برْعضر الَّش  ثر ، ور يج ِ ِْ هنن(. وقنال 360 سننة )عمُر البر

: ثان صدوقاا.  الذهبي مرةا

( إننام هنو فنيام يتعلنق بالسن ة ال بالرواينة، وَل يفرّسن، فلعلنه تقصن  
ِ
نء ْ قال الشيخ املعلِّمي: ]الظاهر أن )برْعضر الَّش 

 خفيف ال يعد جرحا[. وَل يذثرآل الذهبي يف امليزان، ثأنه َل يعدآل جرحاا.

( سن  أعنفال  91أسامء من عاش ثامنني سنة بعد شنيخه أو بعند سنامعه" للنذهبي )( "2/531ترَجته: تاريخ بغداد )

، 1/539( النكت اجلياد املنتخبة من ثفال  شيخ النقناد املعلِّمني )198، ترَجة2/665( التنكيل )16/63النبفالء )

 (.411( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )644ترَجة
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عن أريِب اهلرْيريرِم 
ةر األثرب  -عن أيب سعيد اخلُْدِريِّ  ،(2) ْ ر أو عن ابن ُحجر

أن  -عن أيب هريرة  ،(3)

سنمعه وبُصنه إ  أهنل   إَِذا َكاَن َيْوٌم َحارٌّ َأْلَقي اهلل»قال:  عن رسول اهلل  أحدَها حدثه

 .(4)احلديث « ..السَمء وأهل الر 
نناِهني  يِف "ثِترنناِب ا [845] ْفننِص اْبننُن شر ُبننو حر ننالر أر قر ننن ِة" ور اِمنند   –لسج ُبننو حر نْننُه أر اآُل عر ور ننِذي رر ال 

اِيينِيج  رر اإِلْسفر
نر : نا - (5) ْيامر ْبُد اهللِ ْبُن ُسلر عر

ناج   (6) ج  نرنا حر ، ثر ةر قر ندر يِلج ْبُن صر : نرا عر الر قر
نِن اْبنِن  ،(7) عر

ْولِِه  ب اس  يِف قر ِن اْبِن عر ، عر
 
طراء ْن عر ، عر ْي   نارر بِيرنِدآِل إىِلر   [14]القمنر:   چژ  ڑ  چ ُجرر : أرشر نالر قر

ْينرْيهِ   .(8) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُبو الس   (1) = ، أر انر ْمعر اُج ْبُن سر ر  ، صندوَّ، يف حديرينه عنن أيب اهلينريم ضنعف در اصج يج اْلقر ِ ِْ

ُهُم امْلِ ْوالر ْهِميج مر ِ ج الس  ْمِح الُقرر

 (.1824. التقريب )4بخ 

اِريِّ  (2) ْيريِيج اْلُعْتور  الل 
ْبد  ْمِرو ْبِن عر ُن ْبُن عر ْيامر ، ثقة، بخ ُسلر يج ِ ِْ

ُبو اهْلرْيريرِم امْلِ  (.2599. التقريب )4، أر

ةر اخلرْوالرِِنج  (3) ْ ر َْحرِن ْبُن ُحجر ْبُد الر  ، عر ُ ةر األرْثربر ْ ر ُهور اْبُن ُحجر ، ور يج
ِ ِْ
ْبِد اهللِ امْلِ ُبو عر  (.3838. التقريب )4ثقة،   ، أر

جه األلباِن يف السلسلة الضعيفة ) (4)  ( وقال: منكر.6428خر 

ايِي (5) رر نِد بنِن أرَْحرندر اإِلْسنفر  أرَْحرُد بُن أريِب طراِهر  حُمرم 
اِمد  ِ ، أرُبو حر ْيُخ اإِلْسفالر ُة، شر مر فال  ، نِيج األُْستراُذ، العر ادر نافِِعي ة بِبرْغندر نْيُخ الش  ، شر

نننرةر ) ننا ر سر . مر ننةا ننانر ثِقر يننُب: ثر
ننالر اخلرطِ ، قر ادر ْنيرا بِبرْغنندر النندج يِن ور ننُة النندِّ ْيننِه ِرئاسر ننت إِلر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 406اْنترهر

(17/193.) 

ُة، احلرنا (6) فال مر اُ ، العر ناِحُب اإِلمر ، صر ِجْسنتراِِنج ِث السِّ ْشنعر
نر بنِن األر ْيامر اُودر ُسنلر ْبنُد اهللِ اْبنُن أريِب در ْكنر  عر ُبنو بر ، أر ادر ْغندر نْيُخ بر فُِظ، شر

ىلر احلرِدْيِث. ووثقه غ آل. تويف سنة ) فالرِ  عر أِ يِف الكر ريِْ ُ اخلرطر ، ثر ة  : ثِقر ُقْطنِيج ارر الر الد  انِْيِف، قر أعنفال   هنن(. سن 316الت صر

 (.576( إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )13/221النبفالء )

ْيِ،ج  (7)  امْلرصِّ
د  ُبو حُمرم  ، أر

د  اُج بُن حُمرم  ج  ُر، ثقة ثبت، لكنه اختلط يف آخر عمرآل ملا قد  بغن حر داد قبنل موتنه. التقرينب األرْعور

(1135.) 

. وَل أجدآل يف "ُشح مذاهب أهل السنة" البن شاهني. ومضنت ترَجتنه فيه عل بن صدقو َل أجده، وبقيو رجاله ثقاَ (8)

ْبُد امْلرلِِك، ثقة يدلس ويرسل. وعطاء: هنو ابنن أيب ربناح، ثقنة، وقينل: تغن  بنأخرة، وَل 731] : هو عر ْي   [. وابن ُجرر

 [.741ه. سبقا ]يكرير ذلك من

[، وانظنر 985( عن ابن شناهني، بنه. وسنيكررآل املصننف بنرقم ]691أخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )

[838.] 
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ة  
َ
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ْ
ج
ُ
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ُ
اب
َ
 ب

ا  [846] نر ر أرْخربر
ْبُد اهللِ (1) نْيِ ْبِن أريِب الت اِئنِب  عر ْبُن احلُسر

ْكنر  اْلبرْلِخن ،(2) نُد ْبنُن أريِب بر يج أبننا حُمرم 

نُْصنور  اخلري ناُ   ،(3) ُبنو مر ، أبننا أر لرِفيج ا أرُبو طراِهر  السِّ نر ْنبرأر أر
ِعنيج  (4) بر اِسنِم الر  ُبنو القر أر ور

ْكنر   (5) ُبنو بر أر ور

ارِس  اخلري اُ   ُبو ير أر ْيريِيريِيج ور رر الطج
ُبن (6) ، أبننا أر نانر ْبنُد امْلرلِنِك اْبنُن برِْشر اِسِم عر اُلوا: أبنا أرُبو القر ند  قر و حُمرم 

ِهيج 
نناثِ اَّر الفر ننِد ْبننِن إِْسننحر ْبننُد اهللِ ْبننُن حُمرم  عر

ْبننُد اهللِ ْبننُن أرَْحرنندر ْبنننِ  (7) يرننى عر ْ ُبننو حير ، ثنننا أر ننةر ك   بِمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن  (1) نِديث الفناثهي عر : ذثر ابن حجر إحدى أسانيدآل يف سامعه لنن )حر ةر رسر  هبذا اإلسناد من أوله إىل إىل عبد اهلل بن أيب مر

، يِف  ةر رسر   (.1420جزئني(. املعجم املفهرس ) اْبن أيب مر

اِريج  (2) يِلل األرْنصر ْيِش ْبِن أريِب عر ِب ْبِن أريِب اْلعر
نْيِ ْبِن أريِب الت ائِ ْبُد اهلل ِ ْبُن احْلُسر د  عر ُبو حُمرم  يِن أر ْدُر الدِّ ْيُخ امْلُِسنُْد بر ،  ، الش  ْشنِقيج مر الدِّ

ْد أرحْلرقر اْسمر  قر رُه اهلل ُ، ور احمر ُل ِمنُْه، سر آُل أرْعدر ُ ْ غر ، ور
الِيرة   عر

 
اء ْقتِِه بِأرْجزر در يِف ور ر  فر نا ُأِخنذر قال الذهبي: تر كِنْن مر لر نُه، ور  لر

هر يِف إِْثبرنا  

نُْه مِ  : شنيخ شنيوخنا، ذثنرآل النذهبي يف معجمنه عر نر  جر ْدُل امْلُْسنُِد. وقال ابُن حر ْيُخ اْلعر . وقال السبكي: الش  ء  ْ اكر  ر ْن ذر

ُه، فام أخذ عنه أحد من ذلك شيئا. وقال غ آل: رجع عنن ذلنك، وثنان أخنوآل إسنامعيل  هر يِف إِْثبرا   لر وقال: أرحْلرقر اْسمر

نرةر ) ر سر  ن(.ه735ثبتا. ُتُويفِّ

 (.4/459( لسان امليزان )58( معجم شيوخ السبكي )1/321انظر: معجم شيوخ الذهبي )

نُد بنُن أريِب بر  (3) ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر يِن، أر ْجُم الدِّ اِحُب األرحلراِن، نر اَِلُ، امْلُْسنُِد، امْلُْقِرُئ، صر ْيُخ، العر لرنِف اْبنن الش  ْكنر  بنِن أرَْحرندر بنِن خر

ننرةر ْلِخيج النجوِر البر  نا ر سر . مر نُدوَّ  ُهور صر ِمعر ِمنُْه ور ُه سر : إِن  الر قر ُه، ور ازر لر أرجر ، ور ِفيِّ لر عر بِالسِّ ، اْجترمر ْشِقيج مر هنن(. 653) ، ُثم  الدِّ

 (.23/307س  أعفال  النبفالء )

ز   (4) ْبِد الر  يِلِّ بِن عر ُد بُن أرَْحردر بِن عر  حُمرم 
نُْصور  ُبو مر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أر ُة، امْلُْقِرُئ، شر اُ ، الُقْدور اِهنُد، اإِلمر اِدّي، اخلري ا ، الز  اَِّ البرْغدر

نْير الِعشر  ُه ِورد  بر ، لر ن  قِّ ، ُملر ابِد  ، عر ة  ، ثِقر الِح  : صر اِِنج ْمعر الر الس  نالر اْبنُن نرناْص: قر قر نا . ور امر ناِحبر ثرر نانر صر ثر ، ور اءْيِن بُِسنْبع 

نرةر ) ا ر سر ا . مر امر ُه ثرر انرْت لر  (.19/222هن(. س  أعفال  النبفالء )499ثر

ْيبرن (5) ْبنِد اهللِ بنِن ُعرر  بِن عر
نْيِ يِلج بُن احُلسر اِسِم عر ُبو القر اَِلُ، امْلُْسنُِد، أر ِقْيُه، العر ْيُخ، الفر ِعنيج الش  بر نالر ةر الر  ، قر نافِِعيج ، الش  اِديج ، البرْغندر

ناِرّي  نر األرْنصر م  نا امْلُعر بر نِمْعُت أر : سر اِِنّ نْمعر نالر الس  قر اِل. ور ُب إىِلر االْعتِزر ْذهر انر ير : ثر ْهيِلج اع  الذج ناءر اهلُل  -ُشجر آل  -إِْن شر نْ ر أرْو غر

ْأي ا ْن رر ُجْوع عر ْفِسِه بِالرج ىلر نر ْ آُل عر غر اِجّي ور رنر الس  در امْلُؤمتر أرْشهر ال، ور ِن االعتزر عر عر جر ُه رر ن  ْذُثُر أر نُم.ير اهلُل أرْعلر ة، ور وقنال  مْلُْعترِزلر

نا ر  اِعيرنة. مر انر معتزليا در ثر ِحيح، ور : سامعه صر ةر ننرةر )ابن ُنْقطر ( سن  أعنفال  4113هنن(. انظنر: إثنامل اإلثنامل )502سر

 (.19/194النبفالء )

اِديج  (6) ارِس  البرْغدر ُبو ير ْبِد اهلل ِ، أر ِزيِز ْبِن عر ْبِد العر ُد ْبُن عر ننرةر )اخلري   حُمرم  ا، ُتنُويّفر سر هنن(. 495اُ ، قنال النذهبي: ثنان رجنفالا خنّ ا

 (.10/772تاريخ اإلسفال  )

ُه الننذهبي باإلمننا ، وقننال يف تار ننه: ثننان أرْسنننردر مننن بقنني بمّكننة، ولننه ثتنناب "أخبننار مكننة" تننويف سنننة  (7) ننفر صر ، ور ننيج امْلركِّ

= 
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ةر  أريِب مررسر 
ا    ،(2)ثنا أريِب  ،(1) ثنا ِهشر

اد   ،(3) ِِن ِزير ر ، أرْخربر ْي   ِن اْبِن ُجرر عر
ْوىلر ا ،(4) احِلاا مر ِة أرن  صر لت ْوأرمر

ِن الن بِيِّ  (5) ُث عر ، حُيردِّ ب اس  ِمعر اْبنر عر ُه سر ن  آُل، أر ر ِحَم َشنْجنٌَو : »أرْخربر إِنَّ الرَّ
 (7)َِخنَذٌة بُِحْجنَزِة  (6)

ِن َتَباَرَ  َوَتَعاَ   ْْحَ ُْ َمْن َقَطَعَهاالرَّ  .(8)« ، َيِصُل َمْن َوَصَلَها، َوَيْقَط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.253لدليل املغني لشيوخ الدارقطني )( ا16/44( س  أعفال  النبفالء )8/56هن(. تاريخ اإلسفال  )353) =

يج  (1) ا ْبِن احلراِرِث امْلركِّ ِري  ثر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن زر ، قنال ابنن أيب حناتم: ثتبنُت عننه عر نةر رسر  يرنى اْبنُن أريِب مر ْ بمكنة، وحملنه ، أرُبو حير

ُث، امْلُْسننُِد. قنال  ندِّ ناُ ، امْلُحر الصدَّ. وقال مسلمة: ثقة مشنهور. وذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا ، وقنال النذهبي: اإِلمر

 ْ ُبنو حير ْحنِوآِل: أر نرةا أرْو نر ينر سر ِعرْشِ ع  ور ْربر ُهور اْبُن أر ةر ور ك  ْفترى الن اسر ِمْن أرْهِل مر ْن أر ُل مر ُهنور يرنى اْبنالفاثهي: )أرو  ، ور نةر رسر  ُن أريِب مر

ننرةر ) ، سر نةر ك  ر بِمر ا(. وذثر ابن ثري  أن  لنه مسننداا. ُتنُويفِّ ذر ْوِمنرا هر ةر إىِلر ير ك  ِقيُه أرْهِل مر هنن(. أخبنار مكنة أليب عبند اهلل 279فر

( 12/632( سن  أعنفال  الننبفالء )8/369( الريقا  البنن حبنان )5/6( اجلرح والتعديل )2045حممد الفاثهي )

 (.5/468( الريقا  البن قطلوبغا )251طبقا  الشافعيني البن ثري  )ص

ننُه: اْبننه عبند (2) ن. روى عر ْيامر نا  بنن ُسنلر نن: ِهشر ة. حندث عر ا بن أيب مررسر  ِري  ثر  ذثرآل ابن مندآل، قال: "أرُبو عبد اهلل أرَْحد بن زر

 (.4490اهلل". فتح الباب يف الكنى واأللقاب )

ْيام (3) املخزومي املكي، قال أبو حاتم: مضطرب احلديث، وحملنه  ن بن عكرمة بن خالد بن العاص القر هشا  بن ُسلر

ا. وقال الذهبي: صدوَّ. وقال ابن حجنر: مقبنول، خنت   َّ. اجلنرح والتعنديل ) ( 9/62الصدَّ، ما أرى به بأسا

 (.7296لتقريب )( ا5966الكاشف )

اِِنج  (4) اسر َْحرِن اخلُرر ْبِد الر  ُبو عر َْحرِن، أر ْبِد الر  ْعِد ْبِن عر اُد بُن سر ْهنِريِّ ِزير : ثان أثبنت أصنحاب الزج ، ع. ، ثقة ثبت، قال اْبُن ُعيرْينرةر

 (.2080التقريب )

ِِنج  (5) ِد امْلردر ُبو حُمرم  ، أر انر ْبهر الُِح ْبُن نر . صدوَّ اختلط، قال ابن عدي: ال بأس برواية القدماء عننه ثنابن أبنى ذئنب وابنن صر

. التقريننب ) ْي   سننامع زينناد بننن سننعد منننه قبننل االخننتفال . الكامننل يف الضننعفاء  (. وذثننر ابننن عنندي ان  2892ُجننرر

(5/88.) 

ُة. لسنان العنرب ) (6) ِر امْلُْشنتربِكر نجر نْجنُة: الُغْصنُن امْلُْشنتربُِك، أو ُعنُروَُّ الش  نْجنُة والش  نْجنُة والشج ُن والشِّ جر ( 13/233الش 

ة: شجن.  ماد 

ِحم أ: »قال ابن األرثِِ : قوله  (7) َْحرنِ إِن  الر  ة الر  ذ  بُحْجزر ْينِه « خر لر نُدلج عر ير ْينِه ُمْسنترِج ة، ور أ  إِلر ت بِِه واْلترجر مر أرِي اْعترصر

ْوُلُه يِف احْلرِديِث:  طِيعة»قر قا  العائِذ بِكر ِمنر القر ا مر ذر نُه «هر ن  أر كر َحِن"، فر ِحم" ُمْشترقٌّ ِمِن اْسم "النر  ْعنراآُل أرن  اْسم "الر  : مر ِقيلر ، ور

ِر: مُ  خر َْ اءر يِف احْلرِديِث ا امر جر ه، ثر
طِ لِّق بِااِلْسِم آِخذ بوسر َْحرنِ »ترعر ِحم ُشْجنرة ِمنر النر  ندِّ «. الر  ْوِضنُع شر ة: مر أرْصنُل احُلْجنزر ور

رة. النهاية يف غريب احلديث ) ؛ للُمجاور ة  اِر ُحْجزر اِر، ُثم ِقيلر لِْْلِزر زر ة: حجز.1/344اإْلِ  ( ماد 

: مَض ]ا إسناد ضعيفصحيح، وهذ (8) لرِفيج : مَضن ]742. أرُبو طراِهر  السِّ ْيريِيريِنيج رر ْكر  الطج ُبو بر أر : 843[. ور نانر [. واْبنُن برِْشر

= 
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نناِحق   ننِل ْبننِن ُمسر ْوفر وهننو مننن حننديث نر
ةر يف اجلننزء الريالننث مننن عننن أ   ،(1) ننلرمر ننن ةِ »سر « السج

 .(2)للطرباِن 
  .(3)« إِِّني َِخٌذ بُِحَجِزُكمْ »ومنه حديث: 
  .(4)« َمْن َتْأُخُذُه النَّاُر إَِ  ُحْجَزتِهِ »وحديث: 

اِويِل.احلُجْ  ر دِّ الرس  ْوِضُع شر ُة: مر  زر
ننةا  ابر رر : يعننني: قر ننْجنرة  شر

اْشننتِبراِك الُعننُروَِّ  (5) ةا ثر ُمْشننتربِكر
احلرننِديُث ُذو  ،(6) ننْوهُلُْم: "ور ِمنْننُه قر ور

ْعُضُه برْعضاا  "، أرْي: ُيْمِسُك بر
 /أ[91/ ] .(7)ُشُجون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْبُد امْلرلِِك، ثقة يدلس ويرسل، مَض ]796مَض ] = : هو عر ْي    [.741[. وابن ُجرر

ةر "احلديث أخرجه الفاثهي يف  رسر  ن اْبن أيب مر  أخرجه املصنُِّف.، ومن طريقه "حديريه عر

، به.2953وأخرجه أَحد ) ْي   نرا اْبُن ُجرر ثر د  ، حر ْوح  نرا رر ثر د   .يف حتقيقه للمسند وصححه شعيب األرنؤو  ( حر

ةر 5988وأخرجه البخاري ) ْينرر نْن أريِب ُهرر ِن، عر نام  نالِح  الس  ْن أريِب صر ، عر ْبِد اهلل ِ ْبِن ِدينرار  نِن الن بِنيِّ ( من طريق عر   ، عر

 : الر ْعُتهُ »قر طر ِك قر عر طر ْن قر مر ْلُتُه، ور صر لرِك ور صر ْن ور الر اهلل ُ: مر قر َْحرِن، فر ْجنرة  ِمنر الر  ِحمر شر  «.إِن  الر 

ِ ج  (1) ةر الُقرر مر ْرر ِ ْبِن َمر ْبِد اهلل ِ األرْثربر اِحِق ْبِن عر ُل ْبُن ُمسر ْوفر ، ثقة، د. التقريب ) نر ِِنج  امْلردر
ْعد  ، أرُبو سر اِمِريج  (.7216العر

( منن طرينق 23/404( والطنرباِن يف الكبن  )537( وابنن أيب عاصنم يف السننة )25904وأخرجه ابنن أيب شنيبة ) (2)

نْ  ، عر ْهم  اأْلرْسلرِميِّ ، به. وضعفه األلباِن، وانظر شواهدآل يف املطالب العالية ) امْلُنِْذِر ْبِن جر اِحق  ِل ْبِن ُمسر ْوفر  (.2522نر

 .( من حديث أيب هريرة 18، 17)-(2284( صجي  مسلم )6483صحيح البخاري ) (3)

ب  33، 32)-(2845( صحيح مسلم )20103املسند ) (4) ةر ْبِن ُجنْدر ُمرر  .( من حديث سر

ُة: اس (5) ابر رر ِحُم".القر ْرُبُط األقارب، وهي "الر  ِة التي تر لر  م لتلك الصِّ

رة. (6) جر  أي: ُعُروَّ الش 

ة: شجن.2/447النهاية يف غريب احلديث ) (7)  ( ماد 
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 باب قول اهلل تعاىل:
]الصنافا :  چڳ  ڱ   ڱ  چ وقولنه:   [5]الرعند:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

12]  
تِينلِ  [847] ب  ملن قر   يف الدنيا عينه، وأنا أسأله عن الفر جر الن ِقنِ   (1) ويف الزبور: عر ور

(2) 

الِقْطِمِ   ور
(3).  

نهت رجنل وفيه: تدري إىل من أضحُك و [848] آل وزيارتر أعجُب وأشنتاَُّ وأشنتهي لقناءر

هتيأر  له لقمة رطبة فذثر املتعففني الذين أطلقوا مسألة الناس عن أنفسهم ولزمنوا القننوع، 

ُهْم بتلك اللقمة عىل نفسه. رر  فر يثر
ا  [849] نر ر أرْخربر

أننا  ،(5)ة بنت حممد بن أَحد بن حنارض ، أنبأتنا ُزهرأرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   (4)

، أنا  اِب أبو الفتح بن البرطِّيِّ ه  ْبِد الور ِرْزَُّ اهللِ ْبُن عر
، أنا حممد بنن  ،(6) انر أنا أبو احلسني ابن برِْشر

يِّ  ِ عمرو بن البرْخرتر
ثنا حممد هو ابنن ُعبرْينِد اهللِ  ،(7)

ند   ،(8) ثننا ُينوُنُس ْبنُن حُمرم 
ْبنُن ثننا َحر ناُد  ،(9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِيل (1) قِّ الن واة. النهاية يف غريب احلديث )الفر ُكوُن يِف شر ا ير ة: فتل.3/409: مر  ( ماد 

ُة. لسان العرب )الن ِق ُ  (2) نُْبُت الن ْخلر ا تر اِة ِمنْهر ْهِر الن ور ة  يِف ظر ة: نقر.5/228: ُنْقرر  ( ماد 

الت ْمِر. لسان العرب )الِقْطِم ُ  (3) اِة ور نْير الن ور اِة بر ىلر الن ور تِي عر ُة ال  ِقيقر  : قطمر.( ماد ة5/108: الِقرْشة الد 

نِديث اْبنن البْخنرِتي(.  (4) ابِنع عرشن منن حر : ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )اجْلُنْزء الر  يِّ ِ هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن البرْخرتر

 (.1008( حتت رقم )241املعجم املفهرس )ص

ُة  (5) د ْبن أرَْحرد ْبن حارض -بالضم  -ُزْهرر الر ابُن النّّجار: ثانت امرأةا صاحلةا بنُت حُمرم  ، أ ج احلياء األنباريُة ثّم البغدادية، قر

ْحنرِة، توفيت سنة ) . أجاز  ألَحد بن أيب طالب ابن الشِّ  (.14/105هن(. تاريخ اإلسفال  )633منقطعةا يِف ربا  

اِعُظ، رر  (6) ُر، الور م  اُ ، امْلُعر ْيُخ اإِلمر ِزْينِز الش  ْبنِد العر ناِب ْبنِن عر ه  ْبِد الور ِج عر رر اِ  أريِب الفر  ِرْزَُّ اهللِ اْبُن اإِلمر
د  ُبو حُمرم  ِة، أر يُس احلرنرابِلر

ئِ

اِديج  نرةر )بِن احلراِرِث الت ِميِميج البرْغدر ر سر  (.18/609هن(. س  أعفال  النبفالء )488، ُتُويفِّ

يِّ بنِن ُمنْدِرك البرْغندر  (7) ِ ْمنِرو بنِن البرْخنرتر نُد بنُن عر نر  حُمرم  ْعفر ُبنو جر اُ ، أر ث، اإِلمر دِّ ة، امْلُحر اَّ، الريِّقر نالر  اِديج مسنُد الِعرر از، قر ز  النر 

ننرةر ) ر سر ْبتناا. ُتنُويفِّ ةا ثر انر ثِقر ْيُب: ثر
الر اخلرطِ ْأُموناا. رقر ةا مر انر ثِقر (. وقند 15/385هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )339احلراثُِم: ثر

 عد الدين جرار، دار البشائر اإلسفالمية.طبعت جموعة من فوائدآل وأماليه بتحقيق: نبيل س

اِدّي  (8) ِزْيدر البرْغدر د بُن ُعبرْيد اهللِ بِن ير اُودر امْلُنراِدي، خ. التقريب )حُمرم  ر  اْبُن أريِب در ْعفر  (.6113، أرُبو جر

ِد بنِ  (9) اِديج  ُيوُنُس بُن حُمرم  ُب، ثقة ثبت، ع. التقريب )ُمْسلِم  البرْغدر دِّ  امْلُؤر
د  ُبو حُمرم   (.7914، أر
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اِِنِّ  ةر اهلرْمدر اِئِب، عن ُمر   ْبِن الس 
ِ
طراء ْن عر ، عر ةر لرمر سر

قنال:  عن ابن مسنعود، أن رسنول اهلل  ،(1)

افِِه، فيقوَ اهلل» ََِ نَا ِمْن رجل َثاَر َعْن ِوَطائِِه َو ْلَلئكته: انظروا إ  عبدي ثار من   َعِجَب َرب 

وطائه وَافه من بْي حبه وأهله إ  صَلته رِبو فيَم عندي وشفقو ِما عندي، ورجل ِنزا   

سبيل اهلل فاْنزم أصحابه فعلم ما عليه من اِلْنزام وما له   الرجوع فرجْ حتي أهريق دمه، 

َم عنندي وشنفقو ِمنا عنندي حتني أهرينق فيقوَ اهلل ْلَلئكته: انظروا إ  عبدي رجْ رِبو فني

 .(2)« دمه
  ،(3)رواآل أَحد وأبو داود 

ِ
ى األرْشيرِب  (4)وهو عندنا يف ُجْزء ِن ْبِن ُمْوسر احلرسر

(5). 

، وعننه َحناد بنن  ةر ْيم  األصبهاِن: "هذا حديث غريب، تفرد بنه عطناء، عنن ُمنر  قال أبو ُنعر

 .(6)سلمة" 
ننننِن  [850] ْينرننننُب عر ْتنِنننني زر ر أرْخربر

ج  (7) ْيننننرر لِيننننل  إِْذننننناا، أنننننا ور اْبننننِن خر
ننننر   ،(8) ْعفر  أنننننا جر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ييِلج  (1)
اِِنج البركِ اِحْيلر اهلرْمدر ر ُة بُن ُشر ، ثقة، ع. التقريب )ُمر  ُة اخلرْ ُ ُمر  يُِّب ور ُة الط  ُهور ُمر  ، ور ِعيلر الُكويِفج ُبو إِْسامر  (.6562، أر

: مَض ]710: مَض ]أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   (2) : مَض ]774[. وابن البرطِّيِّ انر َحر ادُ 742[. وابن برِْشر : مَضن  [. ور ةر نلرمر ْبنُن سر

ِمعر منه َحر اد  قبل االختفال  وبعدآل، مَض ]711] ِب: صدوَّ اختلط، سر
ائِ  [. 812[. وعطاء بن الس 

يِّ يف "الرابع عرش من حديرينه"، ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وانظنر ختنري   ِ احلديث أخرجه أبو جعفر ابن البرْخرتر

 املصنِّف.

يف حتقيقنه  ، وحسننه شنعيب األرننؤو يف حتقيقنه للسننن ( وصححه األلباِن2536) ( سنن أيب داود3949املسند ) (3)

 (.3478، وخولف َحاد يف رفعه، وصحح الدارقطني وقفه، انظر تفصيله يف املسند والسلسلة الصحيحة )للمسند

ى األرْشيرِب، رواية أيب عيل برش بن مو (4) ِن ْبِن ُمْوسر يِلل احلرسر (. 2سنى بنن صنالح، رقنم احلنديث )جزء فيه أحاديث أريِب عر

 هن، حتقيق: خالد بن قاسم الردادي.1410ُطبِعر يف دار علو  احلديث، الفج ة، اإلمارا ،   األوىل، 

اِِض، ثقة، ع. التقريب ) (5) ، القر اِديج يِلل البرْغدر ُبو عر  (.1288أر

 (.4/167حلية األولياء ) (6)

نْيخ(. املعجنم هبذا اإلسناد من ابن خليل إىل أيب الش (7) ا والعقيقنة أليب الش  اير نحر يخ: ذثر ابن حجر سامعه لنن )ثتناب الض 

 (.214املفهرس )

اِِنج  (8) ْصنبرهر
نْتِح األر نِد بنِن أريِب الفر ْتِح نراِْصُ بنُن حُمرم  ُبو الفر ْيُخ، امْلُْسنُِد، أر نُدوَّ  الش  ِج. صر ْيرر ناُن، امْلرْعنُروُف: بِنالور ط  ، امْلُْقنِرُئ، القر

. تويف سنة ) ة  اِِل اإِلْسنراِد، ثِقر ِع، عر امر ريُِ  الس  ْيخ  ثر . قاله الذهبي، وقال يف تار ه: شر ُمْكريِر  هن(. س  أعفال  الننبفالء 593ور

= 
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ِفيج  الري قر
ِحيِم  ،(1) ْبِد الر  أنا اْبُن عر

برانر  ،(2) ُد ْبُن أر نِي حُمرم  ثر د  ْيِخ، حر أنا أرُبو الش 
ُثوِِنج  ،(3) اذر ثنا الش 

(4)، 

ْيك     ،(5)ثنا اْبُن أريِب ُفدر
ِ
ء فالر ْن ِشْبِل ْبِن العر عر

ْن  ،(6) بِيِه عر ُسوُل اهللِ:  ،(7)أر الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر عر

ْأَن ِ  َيْوِم ِعيِدُكْم َهَذا» ُكْم ِمْن َذْبِحُكُم الضَّ  .(8)« َعِجَب َرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (12/1009( تاريخ اإلسفال  )21/306) =

ئِيُس  (1) ، الر  ِفنيج امْلرْوىلر ُْمنْوِد بنِن أرَْحرندر الري قر نِد بنِن حمر اِحنِد بنِن حُمرم  ْبِد الور ُر بُن عر ْعفر ُر، جر م  نالر ، امْلُعر ، قر اِِنج ْصنبرهر
ْضنِل األر ُبنو الفر ، أر

: ثان اِِنج ْمعر شيخا صاحلا، سديدا، معروفا، من بيت احلديث وأهله، عمر العمنر الطوينل حتنى حندث بنالكري ،  الس 

ِقيقة"، يروهيا الريقفي، عنن أيب  وسمع منه. فذثر السمعاِن عددا من مصنفا  أيب الشيخ، منها: "ثتاب الضحايا والعر

( 89، ترَجنة1/159يف املعجم الكب  )هن(. التحب  523طاهر ابن عبد الرحيم، عن أيب الشيخ. تويف الريقفي سنة )

 (.19/527( س  أعفال  النبفالء )545املنتخب من معجم شيوخ السمعاِن )ص

ْبِد ا (2) ِد بِن عر ُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ، أرُبو طراِهر  حُمرم  ِقي ُة امْلُْسنِِدينر ُة، بر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر اِِنج اإِلمر ْصبرهر
ِحْيِم األر ثر لر  ند  اتُِب. حر ، الكر

ن ْ حُير : َلر بِيج افِِر الن ْخشر ْبُد الغر الر عر قر . ور ة  آل: ثِقر نْدر يرى بُن مر ْ الر حير . قر ريِْ    ثر
 
ء ْ ْيِخ بَِّشر ْن: أريِب الش  نُق عر قتِنه أروثر ْث يِف ور أرثريرنُر  دِّ ِمنْنُه، ور

نرةر ) ا ر سر اِح، مر حر اِحُب األُُصْوِل الصِّ ِدْيرياا، صر  (.17/639هن(. س  أعفال  النبفالء )445حر

ْبنِد اهللِ امْلرنِدينِيج  (3) انر ْبِن عر بر ُد ْبُن أر ُبنو ُمْسنلِم  اْلفر حُمرم  ننرةر ، أر ر سر نْيم  األصنبهاِن والنذهبي، ُتنُويفِّ ِقينُه، وثقنه أبنو الشنيخ وأبنو ُنعر

( إرشناد 6/1002( تناريخ اإلسنفال  )2/204( أخبنار أصنبهان )4/54هن(. طبقا  املحندثني بأصنبهان )293)

 (. 763القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )

ْوبر ُس  (4) يج ُبو أر اَِلُ، احلرافُِظ، البرارُع، أر نِريج العر ن امْلِنْقر اُودر بنِن برِْش  ُن بُن در ْيامر نى، ثذبنه ابنن لر نُد اهلرْلكر ، أرحر ُثوِِنج ناذر ، الش  نيج
ِ ِْ ، البر

. تويف سنة ) ة  ْيسر برِيِقر : لر يج
ائِ الر الن سر قر  (.10/679بفالء )هن(. س  أعفال  الن234معني وصالح جزرة، ور

ييِلج  (5)  الدِّ
ْيك  ِدْينرار  ِعيلر ْبِن ُمْسلِِم ْبِن أريِب ُفدر ُد ْبُن إِْسامر ، صدوَّ، ع. التقريب ) حُمرم  ِِنج  (.5736امْلردر

فال (6) ، قنال ابنن عندي: "روى أحادينث منناث "، ِشبل ْبُن اْلعر ِِنّ نل امْلرندر ض  ، أربنو امْلُفر ِقنيج عقنوب، احلُرر َحرن ْبِن ير بد الر   ْبِن عر
ِ
ء

ْيك  نسننخة  وقننال أيضنناا: "أحاديريننه ليسننت حمفوظننة"، وذثننرآل ابننن ِحب ننان يف "الريقننا " وقننال: "روى عنننه ابننن أيب ُفنندر

جندا. وأخنرج لنه ابنن حبنان يف صنحيحه وقنال: ُمْسنترِقيُم اأْلرْمنِر يِف  مستقيمة، وقنال يف املشناه : مسنتقيم احلنديث

ج حديرينه. الريقنا  ) ( 1074( مشناه  علنامء األمصنار )6/452احْلرِديِث. وقنال الندارقطني: لنيس بنالقوي وُ رنر 

 (.367( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )223( سؤاال  الربقاِن )886صحيح ابن حبان )

فالرءُ  (7) ِقيج  العر ْعُقْوبر احلُرر َْحرِن بِن ير ْبِد الر  ، صدوَّ ربام وهم. التقريب )بُن عر ِِنج ُبو ِشْبل  امْلردر  (.5247، أر

ِل أَحد، مضت ] (8) امر : هو يوسف، مَض ]760زينب: هي ابنة الكر لِيل   [.738[. وابن خر

ا والعقيقة"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. اير حر  احلديث أخرجه أبو الشيخ يف "ثتاب الض 

 ثذا أخرجه املصنِّف، فقِ يف اإلسناد،،،

= 
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ْلرد  األر  ِقيج ْبُن َمر اآُل بر ور اِميِّ رر ِن احِلزر : عر ُليِسج . ،(1)ْندر ْيك  ِن اْبِن أريِب ُفدر  عر
ْضِل اْبُن  [851] ا أرُبو الفر نر ْنبرأر ، أر ِ ا اْبُن امْلُقر   نر ْنبرأر ، أر ةا ازر ةر إِجر امر ُن اْبُن ُقدر ْيامر ا ُسلر نر ر  ،(2)نرناِْص  أرْخربر

ا  نر ْنبرأر أر
نْردر  (3) اْرمر زر اْبنُن هر

اِهيمر أننا ُعبرْينُد اهللِ اْبن ،(4) ، ثننا أرَْحرنُد ُهنور اْبنُن إِْبنرر نِويج ، ثننا البرغر نةر برابر ُن حر

اد   ِد ْبِن ِزير ْن حُمرم  ، ثنا ُشْعبرُة، عر اُودر ، ثنا أرُبو در ْبِديج العر
نِن الن بِنيِّ  ،(5) ، عر ةر ْينرر نا ُهرر بر نِمعر أر :  سر نالر قر

َ  ُيَقاُدو» نَا َتَباَرَ  َوَتَعاَ  ِمْن ِرَجا ََلِسِل، َحتَّي َيْدُخُلوَن َعِجَب َرب  َن ِ  السَّ
نَّوَ  (6)  .(7)« اْْلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْيم  يف أخبار أصبهان ) = . وأخرجه البيهقي يف شعب اإلينامن 2/204وأخرجه أبو ُنعر انر امْلرِدينِيِّ بر ِد ْبِن أر ( من طريق حُمرم 

ْن ِشنْبِل ْبنِن الْ ( من طر6954) ، عر
ْيك  ، ثنا اْبُن أريِب ُفدر ُثوِِنِّ اذر ب اِح، ثفالَها: عن الش  ِد ْبِن الص  ْبِد اهللِ حُمرم  ، يق أريِب عر

ِ
ء نفالر عر

بِيِه،  ْن أر آلِ عر دِّ ْن جر . السلسلة الضعيفة )عر ُثوِِنج اذر ، به. وقال األلباِن: موضوع، آفته الش  ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  .(2261، عر

ِ ج  (1) ْبِد اهللِ بِن امْلُنِْذِر الُقرر اِهيُم بُن امْلُنِْذِر بِن عر ، صدوَّ، تكلم فينه أَحند ألجنل  إِْبرر ِِنج اَّر امْلردر ُبو إِْسحر ، أر اِميج ِديج احِلزر سر
األر

 (.253قريب )القرآن. الت

نرر  (2) نيِلِّ بنِن ُعمر ِد بِن عر ُد بُن نراِْص بِن حُمرم  ْضِل حُمرم  ُبو الفر اَّ، أر ُث، احلرافُِظ، ُمِفْيد الِعرر دِّ اُ ، امْلُحر نفالرِميج اإِلمر ،  الس  اِديج ، البرْغندر

نة، أجنا غر ِصنيحاا، بارعناا يِف اللج نانر فر ثر بعد ِصنيُتُه، ور أرل ف، ور رعر ور َجر ل األُُصول، ور حص  ، ور ةا رْيرر ف ثر ا الر ُيوصر أر مر ُبنو قرر ز لنه أر

نن  نابطاا، ِمنْن أرْهنِل السج افِظناا ضر نةا حر نْيُخنرا ثِقر نانر شر : )ثر وِر وغن آل. قنال اْبنن اجلرنْوِزيِّ  اْبُن الن قج
نْيِ ل أمنرآل احُلسر ة(. ثنان أو 

ا، ثم انتقل إىل معتقد أهل السنة واجلامعة، ذلك أنه دعا اهللر  أن هيديه إىل أحنب املنذاهب إلينه، فنرأى ذا   أشعريًّ

، ومنا  عنا  ) ليلة النبي   نلر عر فر نن ِة 550يف منامه يأمرآل بلزو  مذهب اإلما  أَحد يف االعتقناد، فر هنن( وهنو عنىل السج

 (.20/265بفالء ). س  أعفال  الن

اِ (، ويسمى أيضنا: "مسنند  (3) ْيِه لن )اجلرْعِدي  : ذثر ابن حجر أحد سامعر ِويِّ ْردر إىل أيب القاسم البرغر اْرمر زر هبذا اإلسناد من هر

 (.1069عيل بن اجلرْعِد". املعجم املفهرس )

د   (4) ُبو حُمرم  ، أر يِفنير ِ طِيُب ْصر ُة، اخلرطِيُب، خر اُ ، الريِّقر ينِب بنِن اإِلمر نرر بنِن أرَْحرندر بنِن ُجِ ْبنِد اهللِ بنِن ُعمر نِد بنِن عر ْبنُد اهللِ بنُن حُمرم  عر

يِفينِيج  ِ  ِ ْردر ال اْرمر زر ْعبرِد ْبِن هر ْحِر بِن مر ِع بِن بر مِّ الر اخلرطِيُب:امْلُجر : ُهنور  ، قر ونر نْ ُ ْضنِل اْبنُن خر ُبنو الفر نالر أر قر نُدوقاا. ور انر صر ثر

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ ُه ُأُصْول  ِجيراد  ، لر ة   (.18/330هن(. س  أعفال  النبفالء )469ثِقر

ِحيج  (5) ِ ج اجُلمر  الُقرر
اد  ُد بُن ِزير وْ  حُمرم  ، ثقة ثبت ربام أرسل، ع. التقريب )مر ِِنج ُهْم، أرُبو احلراِرِث امْلردر  (.5888الر

ْدُخُلوا". (6) ة: "ير  ثذا، واجلاد 

: هو عيل، سبقاإسناده صحيح (7) ِ . واْبُن امْلُقر   ةر امْلرْقِديِسج امر ةر اْبِن ُقدر ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر : هو ُسلر ةر امر ُن اْبُن ُقدر ْيامر [. وابنن 741] . ُسلر

: مَض: ] ةر برابر ، ثقنة حنافظ، مَضن ]767حر ِقيج ْورر ْبنِد اهللِ الند  ُبنو عر : هنو أر ْبنِديج اِهْيمر العر أرَْحرُد بُن إِْبرر ُبنو 777هن[. ور [. وأر

. يراليِِسج : هو الط  اُودر  در

 وانظر ختري  املصنِّف. ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1140احلديث أخرجه البغوي يف زياداته عىل مسند ابن اجلرْعِد )
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، عن شعبة. (1)رواآل البخاري  ر  ، عن ُغنْدر ار   عن ابن برش 
ِقيج ْبنُ  ْلرد  عن أيب بكر  ورواآل بر ار   ،(2)َمر و  ةر ْبِن سر برابر ْن شر عر

 عن شعبة. ،(3)
ْيب   ْن أريِب ُثرر ورواآل أيضاا عر

ْيِد ْبِن احلُبراِب الُعْكيِلِّ  ،(4) عن زر
اِقند   ،(5) ننْيِ ْبنِن ور عنن ُحسر

(6)، 

 عن حممد بن زياد، وقال: "عجبت ألقوا  من أمتي".

بِيِع ْبِن ُمْسلِم   (7) وهو عندنا يف "جزء اْلِغْطِريِف" لِلر 
نرا". ،(8) بج ِجبر رر  عن حممد بن زياد: "عر

نننننا  [852] نر ر أرْخربر
اِزيِّ  (9) ننننن ر ننننن اْبنننننُن الشِّ

 ِْ ُبنننننو نر أر
ننننند   ،(10) نننننُر بنننننُن حُمرم  نننننا ُعمر نر ْنبرأر  أر

ْرِديج  ور ْهرر السج
ْبِد اهللِ  ،(11) ْبُدوُس ْبُن عر ، أبنا عر ةر  ،(2)َحند الطجنويِسج أنا حممد بن أ ،(1)أبنا أرُبو ُزْرعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هو حممد بن جعفر.3010صحيح البخاري ) (1) ر  . وُغنْدر ار  : هو حممد، ُبنْدر ار   (. ابن برش 

، صاحب "املصن ف". (2) ْيبرةر  هو ابن أيب شر

، ثقة حافظ ُرِمير باإلرجاء، ع. مَض ] (3) نِيج
ائِ ْوالرُهْم، امْلردر اِريج مر زر و الفر ْمر   [.816أرُبو عر

اِِنج  (4) ْيب  اهلرْمدر  بِن ُثرر
ِ
فالرء ُد بُن العر ، ثقة حافظ، ع. التقريب )حُمرم  ْيب  الُكويِفج ُبو ُثرر  (.6204، أر

نانِ  (5) ي  ْيُد ْبنُن احُلبرناِب ْبنِن الر  ، صندوَّ  طنئ يف حنديث زر  الُعْكنيِلج الُكنْويِفج
ننْيِ ُبنو احُلسر ، أر نانر الت ِميِمنيج : اْبنُن ُرومر ِقْينلر ، ور

 (.2124الريوري. التقريب )

ِزيج  (6)  امْلرْرور
اِقد  نْيُ ْبُن ور ِ ج احُلسر ْبِد اهللِ الُقرر ُبو عر  (.1358، ثقة له أوها . التقريب )، أر

 (. دار البشائر اإلسفالمية.58جزء اْبِن اْلِغْطِريِف ) (7)

ننْيِ بننِ  نُد بنُن أرَْحرندر بنِن ُحسر ُبو أرَْحردر حُمرم  ْقتِِه، أر اُل، ُمْسنُِد ور ح  ُد، الر  وِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُجر نيِّ بنِن وهو اإِلمر ِ اِسنِم بنِن الرس   القر

و   الِغْطِريِف  اماا قر نو  حفظِنِه صر عر ِعلِمِه ور انر مر اِزي، ثر ، الغر يج
براطِ ، الرِّ اِِنج ، الِغْطِريِفيج اجلُْرجر ْبِديج بِّنداا، بِن اجلرْهِم العر امناا متعر

ِحْيحر عر  ن فر )الص  نرةر )صر ر سر ْهراا، وثقه َحزة السهمي واخللييل، ُتُويفِّ رر در ُعمِّ انِْيِد(، ور هن(. س  أعنفال  الننبفالء 377ىلر امْلرسر

 (.8/142( الريقا  البن قطلوبغا )16/354)

، ثقة. التقريب ) (8) يج ِ ِْ ْكر  البر ُبو بر ، أر ِحيج ِ ج اجُلمر بِيُع بُن ُمْسلِم  الُقرر  (.1901الر 

م(. املعجم املفهرس )هبذ (9) ائِد اأْلرصر : ذثر ابن حجر سامعه لن )اجْلُْزء الرياِن والري الِث من فرور مِّ  (.981ا اإلسناد من أوله إىل األرصر

د (10) د بن هبة اهلل بن حُمرم  د بن حُمرم  د بن حُمرم  ناِريِس األرْصنل اْبنن  حُمرم  ار بنن ممينل اْلفر د بن حيينى بنن بنْندر بن هبة اهلل بن حُمرم 

ْينِه النربزاِل  لر ، تفنرد بنأجزاء وعنواِل، انتقنى عر يج ْشِقي ثم  امْلِزِّ مر د بن أيب نِ الدِّ اِزّي أرُبو نِ اْبن اْلِعامر والنذهبي الشِّ ر

ْيِه امْلُنْ انر إِلر ثر نا ر سننة )والواِن والعفالئي ور يِف آخنر عمنرآل تغن ، مر ناِحف، ور رنة 723ترهى يِف تذهيب امْلرصر امِت ُهنور خر هنن( ور

ْشق. الدرر الكامنة )  (. 501( ذيل التقييد )4/191( وانظر: تذثرة احلفاظ للذهبي )1960املسندين بِِدمر

ناِرُف، املُْ  (11) اِهنُد، العر ُة، الز  اَِلُ، الُقْدور اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ُبنو الش  يِن، أر اُب الندِّ نوفِي ة، ِشنهر نُد الصج نْيُخ اإِلْسنفالرِ ، أرْوحر ُث، شر ندِّ حر

= 
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نمج  ،(2) نا حممد بنن يعقنوب األرصر
، حندثني أيب  ،(3) ند  ْزير أننا العبناس هنو ابنن الوليند بنن مر

(4)، 

ْوذرب   ْبُد اهللِ ْبُن شر نرنا  ،(5)حدثني عر بج ِجنبر رر حدثني حممد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: "عر

فال اُدونر إىِلر اجْلرن ِة يِف الس  ا   ُيقر  .(6)" ِسلِ ِمْن أرْقور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْيِ  = ْعِد بِن ُحسر ْبِد اهللِ بن سر ِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ُر بُن حُمرم  ْبِد اهللِ ُعمر ُبو عر أر ، ور ْفص  ،  حر ، الت ْيِمنيج ِ ج اِسِم الُقرر بِن القر

هُ  انر لر ثر ، ور ادر ْغدر ِد ر بر : قر ْيريِيِّ بر الر اْبُن الدج . قر اِديج ، ُثم  البرْغدر ويِفج ، الصج ْرِديج ور ْهرر ، السج نان  البرْكِريج لِسر ابِنت  ور ندر   ثر نِة قر ِريقر  يِف الط 

ِِلر  ور ، ور بِن نراطِق  نُدوقاا نر انر صر ثر ة، ور ِحبُته ُمد  صر ريِْ اا، ور ْيِه ثر لر ْأ  عر رر اِر: قر الر اْبُن الن ج  قر وفِي ِة. ور  لِلصج
ةر ُرُبط  نن فر يِف ِعد  يفالا، صر

اراا  ثر بِِه ِمرر د  حر ْوِ ، ور ال القر حر فِيِه أرْحور ِف ثِتراباا، ُشر وج اِرف(. -الت صر ارف املعر ْعنِي )عور أرمىلر يِف آِخِر ُعُمنِرآِل ثِترابناا يِف ور  -ير

ْينِ  اِهنُد ِضنيراُء الندِّ ُث الز  ندِّ نْيُخنرا امْلُحر ِف شر نوج َّر الت صر ننِي ِخنرر ْلبرسر ِة. قنال النذهبي: أر فالرِسفر ىلر الفر دِّ عر يرنى  الر  ْ نى بنُن حير ِعْيسر

اُب  ننْيُخ ِشننهر ا الش  نننِيهر ْلبرسر : أر ننالر قر ِة، ور نناِهرر نناِريج بِالقر ننِه أريِب الن ِجيننِب. تننويف  األرْنصر مِّ ننْن عر ، عر ننةر ك  ْرِديج بِمر ور ننْهرر يِن السج النندِّ

ْرِديج سنة ) ور ْهرر  (.22/373هن(. س  أعفال  النبفالء )632السج

ْبن (1) نِد بنِن عر ْبنِد اهللِ بنِن حُمرم  ْبُدوُس بُن عر ْتِح عر ُبو الفر ، أر انر ذر ر ْيُخ َهر ْيُل امْلُْتِقُن، شر
اُ  اجلرلِ ناِريج اإِلمر ْوْذبر ، ُثنم  ُدوس  الرج ناِريِسج ، الفر

نُدوقاا ُمتْ  نانر صر ثر نِمْعُت ِمنْنُه، ور ْيه: سر ور الر ِشْ ر أرْعفالرُهم إِْسنراداا، قر ، ور انر ذر ر ُ أرْهِل َهر ، أرْثربر اِِنج ذر نآل قِ اهلرمر ُ ِر اِضنفالا، ُثنف  بر نناا فر

نرةر ) ا ر سر مر ، ور حج  ِمنُْه أرصر
ِ
اء مر ُع الُقدر امر سر م  يِف آِخِر ُعُمِرآِل، ور أرصر نْلُته. قالنه النذهبي. سن  أعنفال  الننبفالء 490ور س  غر هنن(، فر

(19/98.) 

ْيهِ  (2) ور ْدر ، قال اخلطيب: ثان صدوقا، وأحسبه منا  حممد بن أَحد بن حممد بن َحر ِعيِّ ، املعروف بامْلُط وِّ ، أبو بكر الطجويِسج

ْيه أننه قنال: ثنان صندوقا. تناريخ بغنداد ) ور ( تناريخ 2/211بعد سنة َخس وأربعمئة بيس . ونقل الذهبي عن ِش ر

 (. 9/170اإلسفال  )

، رِ  (3) ِ ِْ ُث، ُمْسنُِد العر دِّ اُ ، امْلُحر ْبنِد اإِلمر ْعِقنِل ْبنِن ِسننراِن ْبنِن عر ْعُقوبر ْبِن ُيوُسفر ْبِن مر ُد ْبُن ير ب اِس حُمرم  ُبو العر ْقِت، أر حلرة الور

ِويج  نراِِنج  اهللِ األُمر ْوالرُهُم، السِّ نامر َجِيع مر لبرة، ور ْيِه الط  لر مر عر احر تزر ُعد صيُته، ور بر ، طرالر ُعُمُرآُل ور مج ، األرصر اُبْوِريج ، الن ْيسر  ، امْلرْعِقيِلج

ْعد ُرُجو ، بر نرةا ْونر سر ِعرْشُ ُه بِْضع ور ابٌّ لر ُهور شر ه ور مر حِلقر مر ْفظه، فر ِن  الص  اآُل ِمْن لر ور امر رر ثر بِِه إِن  د  ايند عه مِ حر زر ْحلرة، ُثم  تر نر الرِّ

ن ثر اته، ور نامعر ة سر صنح  ْتلْف أرحد  يِف ِصْدقه ور ْ  ر ر. قال احلاثم: َلر ُه الر يسمع هنيقر احِلامر ْيُث إِن  م بِحر اْستحكر ْرِجنع بِِه، ور انر ير

تديجن. تويف سنة ) ْذهب ور  (.15/452( س  أعفال  النبفالء )56/287هن(. تاريخ دمشق )346إىِلر ُحْسن مر

 الُعْذِريج  (4)
د  ْزير لِْيُد بُن مر ، ثقة ثبت، قال النسائي: ثان ال  طئ وال يدلس. التقريب )الور ْويِتج ب اِس البرْ ُ ُبو العر  (.7454، أر

اِِنج  (5) سر ْوذرب  اخلُرر ْبُد اهللِ بُن شر ، صدوَّ عابد. التقريب )عر َْحرِن البرْلِخيج ْبِد الر  ُبو عر  (.3387، أر

، مَض ] (6) د  امْلرْقِديِسج اِهُر ْبُن حُمرم  : هو طر ةر ُبو ُزْرعر  [.818[. والعباس بن الوليد: صدوَّ، مَض ]842أر

مج يف الرياِن والري الِث  مطبوع ضمن "جمنوع فينه مصننفا  أيب  -( 308من حديريه )احلديث أخرجه أبو العباس األرصر

 ، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.-العباس األصم وإسامعيل الصفار" 
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 باب
ا  [853] نر ر يِلل  (1)، أنبأنا أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  أرْخربر ِق ْبِن عر ف  ِعيِد ْبِن امْلُور ُد ْبُن سر اخلراِزُن  حُمرم 

(2)، 

اِِلج  ُة بنت أَحد، أبنا احلسني بن أَحد بن حممد بن طلحة النِّعر أبنتا ُشْهدر
أبنا أبو احلسني عنيل  ،(3)

اُز، ثننا  ز  يِّ النر 
ِ ، أبنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البرْخنرتر انر نُد بن حممد بن عبد اهلل بن برِْشر حُمرم 

ِقيِقيج  ِك الد 
ْبِد امْلرلِ ر   ْبُن عر ْعفر أرُبو جر

ثنا أبو عنيل احلرنرِفنيج  ،(4)
ناِج  ،(5) نُد ْبنُن احلرج  ْرقر ثننا فر

قنال:  (6)

ْسنراءر  سمعت ُعْقبرةر ْبنر أريِب حر
إن اهلل إذا : »قال: سمعت أبا هريرة يقول: قنال رسنول اهلل  (7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر اْبن البْخرِتي، اجْلُنْزء اخْلرناِمس  (1) ْعفر ائِد أيب جر ور هبذا اإلسناد من ابن اخلازن إىل ابن البخرتي: ذثر ابن حجر سامعه بن )فر

ا(. املعجم املفه  (.1008( حتت رقم )241رس )صِمنْهر

نيِلِّ  (2) نق بنِن عر ف   امْلُور
ِ
ناء ِعْيِد ابِن أريِب البقر ُد بُن سر ْكر  حُمرم  ُبو بر الُِح، امْلُْسنُِد، أر يُل، الص 

ْيُخ اجلرلِ ناُبوِريج  الش  ، ُثنم  اْبنن اخلرنازِن الن ْيسر

ننرةر ) ر سر نوفِي ِة، ُتنُويفِّ ِة الصج تاا، ِمْن ِجل  م  ناا، ُمسر يِّ يِّناا، ُمتردر ْيخاا صر انر شر ، ثر ويِفج ، الصج اِديج هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 643البرْغدر

(23/124.) 

د ْبن طلحة (3) نانر احُلسني ْبن أَحد ْبن حُمرم  نالر الّسنمعاِّن: "ثر ر  من ثبار امْلُْسنِِدينر ببغداد، قر م  اِّل، شيخ ُمعر ْبد اهلل  النِّعر ، أبو عر

نانر قّعنادا  ُه احلافظ، ألّننه ثر انر يعرف شيئاا، وثان َحر اِميًّا". وهلذا ثان يقال لر ُه ما ثر ن  ا حِلْفنظ ثيناب النّناس يف صاحلاا، إاّل أر

رّي: عناّمّي ُأّمنّي  ْبندر ِمْعُت منه. وقال عامر العر ْهم. سر  من الِعْلم والفر
امع، خال  ْهيّل: صحيح الس  احلام  . قرالر شجاع الذج

نُْه. ْيِه، َل يكن أهفالا أّن يُؤْخذ عر لر انر ُأّميًّا، ال يدري ما ُيقرأ عر نبر ابنن حجنر  رافيّض، ال حيّل أن حيمل عنه حرف، ثر ونرسر

ا: وهذا ال يْض يف مريلنه، ف ننه إننام يؤخنذ عننه أجنزاء معروفنة  غر إىل العبدري أنه قال: سامعه صحيح. قال ابن ُقْطُلوبر

مضننبوطة يوجنند سننامعه عليهننا بخننط مننن يوثننق بننه ثننام أفننادآل أبننو الغنننائم بننن أيب عننريامن. انظننر: تنناريخ اإلسننفال  

 (.3/406البن قطلوبغا ) ( الريقا 3/141( لسان امليزان )10/737)

يج  (4)
اِسطِ ِم الور انر بِن احلركر ْرور ْبِد امْلرلِِك بِن مر ُد بُن عر ، صدوَّ، د َّ. التقريب )حُمرم  ِقيِقيج ر  الد  ْعفر  (.6101، أرُبو جر

يج ُعبرْيُد اهللِ  (5) ِ ِْ يِلل اْلبر ُبو عر ، أر ْبِد امْلرِجيِد احلرنرِفيج  (.4317، صدوَّ، َل يريبت أن حييى بن معني ضعفه، ع. التقريب )بُن عر

ِ ج  (6) اِج الُقرر ُد ْبُن احلرج  ْرقر ، سنكت عننه البخناري، وقنال أبنو حناتم: شنيخ. وذثنرآل ابنن حبنان يف فر نيج ِ ِْ ِْ  البر ُبو نر ، أر

ْرقرد: حدث عننه ثنفالث ثقنا ، ومنا -يف ترَجة شيخه عقبة  –الريقا  وقال: ُ طئ. وقال الذهبي يف امليزان  : )وأما فر

ةر علمت فيه قدحا(. وقال يف تار ه:  ما أعلم به بأسا. وأخرج الذهبي يف امليزان بعنض األحادينث منن طرينق ُشنْهدر

 هبذا اإلسناد، ثم قال: )وهذآل نسخه حسنة وقعت ِل، وغالب أحاديريها حمفوظة(.

( 4/183( تناريخ اإلسنفال  )7/322( الريقنا  البنن حبنان )7/82( اجلرح والتعنديل )7/131التاريخ الكب  )

 (.7/503( الريقا  البن قطلوبغا )6/328( )5/453لسان امليزان )( 3/84ميزان االعتدال )

ِميج  (7)  اليرامر
ِ
، سكت عنه البخاري، وقال أبو حاتم: شيخ. ونقنل النذهبي يف املينزان عنن ابنن املنديني ُعْقبرُة ْبُن أريِب احْلرْسنراء

= 
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 - عنا َكنوممْ الولْي واآلخرين يوم القيامو، جاء الرب تعا  إ  اْلن منْي فوقنف علنيهم 

فيقوَ: هنل تعرفنون ربكنم  قنالوا: إن عرفننا  -فقالوا لعقبة: ما الكو ت قال: املكان املرتفع 

 -ثفالثناا - عرفنناه وا: إن عرفنا نفسهنفسه عرفناه، ثم يقوَ َمم الثانيو: هل تعرفون ربكم  قال

 .(1)« قاَ: فيتجا َمم ضاحكًا   وجوههم فيخروا له سجداً 
ند   [854] ْلر ُن ْبُن َمر : ثنا حممد، نا ُعرْيامر يِّ

ِ وبه إىل ابن البرْخرتر
قنال أبنو جعفنر: سنمعته  - (2)

ة   ر  ْ ر مر ةر قنال: سن -حيدث به عنه غر ى ْبنُن ُعبرْيندر ْعنب  قال: ثنا وثيع، ثنا ُموسر ندر ْبننر ثر معت حُمرم 

ظِي  قال: إذا سمع الناس القرآن ِمْن يِفِّ الرَحن فكأهنم َل يسمعوآل قبل ذلك  الُقرر
(3). 

ومننني ال مننن أحنند  -مننن يِفِّ  (4)ويف الزبننور: والعجننب ثننل العجننب أِن تفلننت  [855]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وذثرآل ابن حبان يف الريقا .وأيب حاتم أيضا أ = ة  الر هر  هنام قاال: جهول. وقال الذهبي يف تار ه: فِيِه جر

( تنناريخ اإلسننفال  5/225( الريقننا  البننن حبننان )310 - 6/309( اجلننرح والتعننديل )6/432التنناريخ الكبنن  )

 (.7/156( الريقا  البن قطلوبغا )5/453( لسان امليزان )3/84( ميزان االعتدال )4/460)

: مَضنن ]إسننناده ضننعيف (1) ُة: مضننت ]710. أرَْحرننُد ْبننُن أريِب طرالِننب  ُشننْهدر : مَضنن 741[. ور ننانر  اْبننُن برِْشر
نننْيِ ُبننو احُلسر [. وأر

: مَض ]742] يِّ ِ  [.849[. وابن البرْخرتر

يِّ يف اخلامس من فوائندآل، ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وهنو يف الفنردو ِ س احلديث أخرجه أبو جعفر ابن البرْخرتر

 (.597للديلمي )

يج  (2)
اِسنطِ ُر الور  الننت ام 

ند  ْلر ُن ْبنُن َمر ، ذثنرآل ابنن حبننان يف الريقنا ، وقنال الندارقطني: ال بننأس بنه. الريقنا  البنن حبننان ُعنرْيامر

 (.3604( علل الدارقطني )8/453)

، صندوَّ، مَضن يف احلنديث السنابق.  . حممدإسناده مقطوع ضعيف (3) ِقيِقيج : هو ابن عبد امللنك الند  يِّ ِ شيخ ابن البرْخرتر

: ضعيف. وحممد بن ثعب: ثقة، سبقا ] ةر ى ْبُن ُعبرْيدر ُموسر  [.763ووثيع: هو ابن اجلراح. ور

 ( من طريق وثيع، به.123وأخرجه عبد اهلل يف السنة )

ةر مو ْيدر ْيم  يف صفة اجلننة )ويف الباب عن عبد اهلل بن ُبرر ( وضنعفه األلبناِن. ضنعيف اجلنامع 270قوفا، أخرجه أبو ُنعر

(1834.) 

 (.4158وعن أنس مرفوعا، وضعفه األلباِن يف ضعيف اجلامع )

( وضعفه األلباِن 134، ح162وعن أيب هريرة مرفوعا، أخرجه أبو الفضل الرازي يف فضائل القرآن وتفالوته )ص

 (.3282) (1248يف السلسلة الضعيفة )

 ثذا، وقد أعجمها املصنِّف. (4)
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 يف قلوب األنبياء فصحت.  -غ ي 
ْض فيه ثتاب أشد  [856] استقامة منن الشنعرة، وأقنو  وفيه: سيأيت عىل الناس زمان حير

ْمنُت بنه بلسناِن وأوحيتنه منن  ،(1)من الِقْدِح  ل  اثله ُعرف فُمينز مننه، تركر إذا دخل فيه ما ال ُيشر

نفيس إىل إرسافيل، وأوحاآل إرسافيل إىل جربيل، ثم استكملت الكتب ثلها التي أنزلتها عنىل 

بِيِّي بلسانه أمراا مني.أنبيائي إىل سامء الدنيا يف شهر صيا  املوحدين، أنزله جرب  يل عىل نر
ند   [857] ِة ْبنِن حُمرم  اِف: لِِعْصنمر نو  نيِلِّ اْبنِن الص  وعندنا يف الرياِن من حديث أريِب عر

عنن  ،(2)

ِة، عن أيب هرينرة رفعنه يف حنديث فينه:  ْوىلر الت ْوأرمر الِح  مر ، عن صر ُم »موسى بن ُعْقبرةر  َفَينَتَكلَّ

 /ب[91احلديث. / ] (4)« ...(3)بِلَِسان  َطلٌِق َذلٌِق 
، ثننا  (5)وبه  [858] ِقيِقيج : ثننا حممند هنو الند  يِّ

ِ ناُرونر إىل ابن البرْخنرتر ِزينُد ْبنُن هر ير
أبننا  ،(6)

الِد   ِعيُل ْبُن أريِب خر إِْسامر
اِشد   ،(7) اَّر ْبِن رر ْن إِْسحر عر

يقال هلا: أسنامء  -عن امرأة من األنصار  ،(8)

َدْمُعنِك،  (9) َأَِل َيْرَقنأُ : »احت أمه، فقال هلنا رسنول اهلل قالت: ملا تويف سعد ص -بنت يزيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تاج العروس )الِقْدُح  (1) لر اشر وُينْصر ْبلر أرْن ُيرر ْهُم قر : الس  رْسِ ُة: قدح.7/38، بِاْلكر  ( ماد 

اِريج  (2)  األرْنصر
ةر ْبِن ُعبرْيد  الر ِد ْبِن فرضر ُة ْبُن حُمرم  ، قال ابنن معنني: ثنذاب، يضنع احلنديث. وقنال منرة: هنو إمنا   ِعْصمر ِِنج امْلردر

: حدث بالبواطيل  ْييلج مسجد األنصار ببغداد، ثان ثذابا، من أثذب الناس. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الُعقر

وك. وقال ابن عدي: ثل حديريه غ  حمفوظ، وهو منكر احلديث. الكامنل عن الريقا . وقال الدارقطني وغ آل: مرت

 (.3/68( ميزان االعتدال )14/224( تاريخ بغداد )7/87يف الضعفاء )

لِي،. النهاية يف غريب احلديث واألثر ) (3) ِصيح بر ة: ذلق.2/165أرْي فر  ( ماد 

اِف: مَضن ]إسناده موضوع (4) و  نى بن774. ابن الص  ُموسر ، ثقنة فقينه، إمنا  يف [. ور ِ ج ي ناش  الُقنرر : هنو ابنِن أريِب عر ُن ُعْقبرنةر

ِة: صدوَّ اختلط، مَض ]778املغازي، مَض ] ْوىلر الت ْوأرمر الِح  مر  [.846[. وصر

 [.853أي: باإلسناد الذي مَض برقم ] (5)

الِ  (6) ْوالرُهْم، أرُبو خر ، مر لرِميج اِذي السج اُرْونر بِن زر ِزْيُد بُن هر ، ثقة متقن عابد، ع. التقريب )ير يج
اِسطِ  الور

 (.7789د 

، ثقة ثبت، ع. التقريب ) (7) ْبِد اهللِ الُكويِفج ُبو عر ، أر يِلج ْوالرُهم، البرجر  األرَْحريِسج مر
الِد  ِعيُل بُن أريِب خر  (.438إِْسامر

 (.351إسحاَّ بن راشد، مقبول. التقريب ) (8)

أُ  (9) ْرقر  (.2/248يسكن، ينقطع. النهاية يف غريب احلديث ) :ير
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َُ َمْن َضِحَك اهللُ إَِلْيِه، َواْهَتزَّ َلُه اْلَعْرُش   .(1)« َوَيْذَهُب ُحْزُنِك، َفإِنَّ اْبنَِك َأوَّ
ِ  ْبنِن أرَْحرندر  هو عندنا يف اجلزء الذي ترَجته من حديث ُمْكرر

اِِنِّ  (2) ب نادر العر ور
ناِد  (3) الن ج  ور

(4) 

ِميِّ  األردر ور
ِك  (5) ام  وابن الس 

(6). 
اِهي [859] ، ثنا إِْبرر د  : ثنا حُمرم  الر بِِه قر اِهيمر ور ى ْبنُن إِْبنرر ، ثنا ُموسر اِميج ُم ْبُن امْلُنِْذِر احِلزر

ثننا  ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ] (1) ِقيِقيج ي ُة، صحابية 853الد 
لِ : هي األرْشهر ِزيدر ُء بِنُْت ير  (.2/296، ترَجتها يف س  أعفال  النبفالء )[. وأرْسامر

يِّ يف اخلامس من فوائدآل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف ِ  .احلديث أخرجه أبو جعفر ابن البرْخرتر

، بنه. وضنعفه األلبناِن 559( وابن أيب عاصنم يف السننة )27581وأخرجه أَحد ) ناُرونر ِزيندر ْبنِن هر يف ( منن طرينق ير

 [ وما بعدآل.910. قال األلباِن: إسحاَّ بن راشد جهول ال يعرف. وانظر ]وشعيب يف املسندظفالل اجلنة 

ُ  بُن أرَْحر  (2) ْكر  ُمْكرر ُبو بر ُث، أر دِّ اِِض، امْلُحر ازُ القر اِديج البرز  ِد بِن ُمْكرر   البرْغدر ننرةر )در بِن حُمرم  ر سر ينُب، ُتنُويفِّ
ُه اخلرطِ قر ث  هنن(. 345، ور

 (.1120ثم )(. وانظر: الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلا15/517س  أعفال  النبفالء )

وصننل إلينننا اجلننزء األول والرينناِن مننن فوائنندآل، حققهننام نبيننل سننعد النندين جننرار، دار البشننائر اإلسننفالمية، األوىل، 

 هن، ضمن )جموع فيه ثفالثة أجزاء حديريية(، وَل أجد حديث الباب فيه.1431

يج  (3) نر بِن أر ْيامر ْكر  أرَْحرُد بُن ُسلر ُبو بر ُر، أر م  ُث، امْلُعر دِّ اِِنج امْلُحر ب نادر ةر العر ْبندر اَّر بنِن عر نرا ْوبر بِن إِْسنحر ابر ْينُت أرصنحر أر ينُب: رر
نالر اخلرطِ ، قر

فالر حر  ، خر ة  ا مستقيمر هر اِديريره ُثل  ة، فر ِن  أرحر ْغِمزونه بفاِلر ُحج  اء. ير نامر  نْرب بِسر نيِلّ بنن حر عه ِمْن عر امر سر  خل ط يِف إِسنرادآل، ور
ِديث 

نِغ . وقنال النذهبي يف العنرب: هنو صندوَّ، تنويف ُهور صر ِمعر ور ُه سر ن  ْ  أر ، غر ُدوَّ  ط ان: ُهور صر ُد بُن ُيوُسفر القر الر حُمرم  قر  ور

 (.15/479( س  أعفال  النبفالء )2/69(. العرب يف خرب من غرب )345سنة )

اِِنِّ عن عيل بن حرب، ويف آخرآل: من حديريه عن غ  ابن حرب(. ذثرآل ابن حجر. انظر: املجمنع  ب ادر له: )حديث العر

 (.2/829( موارد ابن عساثر )1356( املعجم املفهرس )832، رقم2/238املؤسس )

ْيل البرغْ  (4)
ائِ ِن بِن إرِْسر ن بِن احلرسر ْلامر ْكر  أرَْحرُد بُن سر ُبو بر اد، مَض ]أر ، الن ج  اِدّي، احلرنْبريِلج  [.813در

ةر البغدادّي  (5) الر ر ْبن حممد ْبن فرضر مّي القنارئ الّشناهد، صناحب األحلنان، ثنان منن أحسنن حممد ْبن جْعفر ْكر األردر ُبو بر ، أر

قراءة، قال حممد ابن أيب الفوارس: ثان قد خلط فيام حدث. أما النذهبي فنذثرآل الناس صوتا بالقرآن، وأجهرهم بال

: إّنه خّلط ُقبرْيلر موته(. وقوله "ُقبرْيل" ُيشعر بقرهبا منن وفاتنه. قنال املعلِّمني: "ذثنروا أننه  بصيغة التمريض قال: )ِقيلر

ا، فقد ثان عدالا عند القضاة، لكن َل أر من وثقه، فأما التخل هنن(. 348يط فلنم يبنني منا هنو. تنويف سننة )ثان شاهدا

 (.197، رقم2/664( التنكيل )7/868( تاريخ اإلسفال  )2/526تاريخ بغداد )

(. ذثرآل ابن حجر. انظر: املعجم املفهرس ) ِميِّ  (.2/1034( موارد ابن عساثر )968له: )جزء األردر

ْبِد اهللِ بِن  (6) ُن بُن أرَْحردر بِن عر و ُعرْيامر ْمر  ِك، مَض ]أرُبو عر ام  اَُّ، اْبُن الس  ق  ، الد  اِديج ِزْيدر البرْغدر  [.731ير

اِريج  (7) ِه، األرْنصر
اثِ ِشِ  ْبِن الفر ريِِ  ْبِن بر اِهيمر ْبِن ثر ى ْبُن إِْبرر امِ ُموسر ، صدوَّ  طئ. التقريب )، احلررر ِِنج ، امْلردر  (.6942يج
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اش   ُة ْبُن ِخرر طرْلحر
ينا : »قال: سمعت جابر بن عبند اهلل وهنو يقنول: قنال ِل رسنول اهلل  (1)

َم أبا  كَِفاحًا  وما كلنم بِشنًا إِل منن وراء حجناب أو يرسنل  ،(2)جابر، أما علم  أن اهلل َكلَّ

اِح قال: ِقبرفالا «. رسوِلً  قال أبو جعفر: فسمعت إبراهيم بن املنذر ُسِئلر عن الكِفر
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صدوَّ. التقريب  (1) ِِنج اِريج السلمي امْلردر ْنصر
ِة األر م  اِش ْبِن الصِّ َْحرِن ْبِن ِخرر ْبِد الر  اِش ْبِن عر ُة ْبُن ِخرر ْلحر  (.3019)طر

. الن (2) ُسول  الر رر ْينرُهامر ِحجاب  ور ْيسر بر هةا لر ا: أرْي ُمواجر احا فر
 (.4/185هاية يف غريب احلديث )ثِ

( يف تعليقنه عنىل هنذا احلنديث: )هنذا يف عناَل النربزخ، واَينة إننام هني يف الندار 7/217قال ابنن ثرين  يف تفسن آل )

اب  أرْو ُيْرِس   ِحجر
ِ
اء رر ْحياا أرْو ِمْن ور ُه اهلل ُ إاِل  ور لِّمر انر لِبررشر  أرْن ُيكر ا ثر مر ُيوِحير بِ ِْذنِنِه الدنيا(. يعني قوله تعاىل: }ور ُسوالا فر لر رر

اُء  ]الشورى:  شر ا ير  [.51مر

، مَض ] (3) ِقيِقيج : صدوَّ، مَض ]853حممد: هو ابن عبد امللك الد  اِميج  [.850[. احِلزر

، هبنذا اإلسنناد. وحسننه 3010( والرتمنذي )2800( )190وأخرجه ابن ماجه ) اِهيمر نى ْبنِن إِْبنرر ( منن طرينق ُموسر

 (.14881. وانظر خترجيه يف املسند )أيضا لسنن ابن ماجه حتقيقهوشعيب يف نن ابن ماجه يف ساأللباِن 
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 باب ضحك اهلل إىل أوليائه
دُ  [860] اُل حُمرم  س  ُبو أرَْحردر العر : حدثنا أَحد بن عمرو بن  قال احلافظ أر اِهيمر بُن أرَْحردر بِن إِْبرر

وِجيج  ُ  الرس 
ف  ِحيِم ْبُن ُمطررِّ ْبُد الر  أيب عاصم، ثنا عر

، عنن سنعيد بنن  ،(1) نى ْبنُن ُينوُنسر ثننا ِعيسر

عريامن البرلرِويِّ 
ةر بن سعيد  ،(2) عن ُعْرور

: أن النبي  ،(3) ح  ْحور نْيِ ْبِن ور ةر أتى قرب طرْلحر  عن ُحصر

 يف ِقطرار  
ِ
اء ر ْبِن الربر

برِة  (4) صر بِالعر
نُه، وقنال:  ،(5) ْلفر نرا خر ف  صر ف  ور ُهنمَّ اْلنَق َطْلَحنَو َتْضنَحُك »فرصر اللَّ

  .(7)«  (6) إَِلْيِه، َوَيْضَحُك إَِلْيهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امة الرؤايس (1) ِف ْبن ُأنرْيس ْبن ُقدر ْبد الرحيم ْبن ُمطررِّ ، ثقة. عر وِجيج ُ  (.4058التقريب )، أرُبو سفيان الُكويِفج الرس 

ن البرلرِويج املدِن (2) ِعيد بن ُعرْيامر  (.2364، مقبول، د. التقريب )سر

 (.4562، جهول، د. التقريب )عروة، ويقال: عزرة ابن سعيد األنصاري (3)

ُْع قر  (4) ُر. لسان العرب )الِقطراُر: َجر ُهور امْلرطر ، ور ة: قطر.5/105ْطر   ( ماد 

نناآُل الن بِننيج  أرتر ننِرضر فر  مر
ِ
اء ر ننةر ْبننر اْلننربر ْلحر ح  أرن  طر ْحننور  ْبننِن ور

نننْيِ ننِن احْلُصر ُعننوُدآُل  ولفظنه يف التمهينند: )عر ننْرد  ير  يِف بر
ِ
ننتراء يِف الشِّ

ْيم   غر آِل يِف ور رْبِ ىلر قر قرفر عر ت ى ور اءر حر اِرآِل بِاْلُعْصبرِة...(. ... فرجر  ِقطر

نُب"،  (5) صِّ اِد، وبعضهم يضبطها بضم ثم سكون، ويقال فينه: "امْلُعر نْيِ والص  ْتح العر ضبطها املصنِّف بفتح الصاد. وهي بفر

، نزل به املهاجرون األولون  ْوِضع  بُِقبراءر ( 5/157( )4/128( معجم البلندان )692. صحيح البخاري )وهو مر

ة: عصب.3/388) تاج العروس  ( ماد 

ْيكر ».. ثذا، والذي عند ابن أيب عاصم يف السنة:  (6) ُك إِلر ْضحر ير ْيِه، ور ُك إِلر  «.ترْضحر

اُل: مَض ]إسناده ضعيف (7) س  : ثقة، مَض ]754. العر ى ْبُن ُيوُنسر ِعيسر ح: صحايب 725[. ور ْحور  .[. وابن ور

 ثذا أوردآل املصنِّف.

بِيِه".2139( واَحاد )558لسنة )وهو عند ابن أيب عاصم يف ا ْن أر  ( لكنه زاد يف اإلسناد بعد عروة: "عر

بِينِه" قند سنقطت منن األصنل، وأننه اسنتدرثها منن سننن أيب داود ومعجنم  نْن أر وأشارة حمقق اَحاد إىل أن لفظة "عر

 الطرباِن.

( وابننن بطننة يف 1190( والنندعاء )3554( والكبنن  )8168( والطننرباِن يف األوسننط )3159وأخرجننه أبننو داود )

ننْيم  يف معرفننة الصننحابة )7/99اإلبانننة الكننربى ) ( والبيهقنني يف الكننربى 3/1552( )842، 2/841( وأبننو ُنعر

( منن طرينق عيسنى بنن ينونس، 6/549( واملزي يف هتذيب الكنامل )6/273( وابن عبد الرب يف التمهيد )6620)

 (.3232اِن: هذا إسناد ضعيف مظلم. السلسلة الضعيفة )هبذا اإلسناد، بزيادة "عن أبيه" بعد عروة. وقال األلب

نُد ْبنُن 74وأخرجه ابن أيب الدنيا يف األولياء ) نرر حُمرم  ثر ، ذر ْعرشر  ُبو مر رر أر ثر ، ذر ْعرشر  ِِنج ْبُن أريِب مر ْبِد امْلرلِِك امْلردر ُبو عر رر أر ثر ( قال: ذر

... بنحوآل
ِ
اء ر ُة ْبُن اْلربر ْلحر انر طر : ثر الر ْعب  قر  . وإسنادآل ضعيف.ثر
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ن ةِ »الريالث من وهو عندنا يف  ثِيِّ « السج ةر احْلرندر ارر رر ْبنِن ُزرر للطرباِن: لُِعمر
عنن عيسنى بنن  ،(1)

 يونس.
ْبنُد  (3)أننا  ،(2)أخربنا عبد الرَحن بن حممد  [861] ، أننا عر ذر زر ْ ، أننا ابنن طرنربر نيِلج ْبنُن أرَْحرندر عر

ِك  اِب ْبُن امْلُبرارر ه  الور
د   ،(4) يِفينِيج أنا أرُبو حُمرم  ِ  ِ انر  ،ال ْبندر ننا أبنو أَحند ابنن  ،(5)أنا أبو بكر ابنن عر

نْيِ  ،(6)املهتدي باهلل  ثنا حسني بن احُلصر
 قال: رأينت النبني  (8)حدثني أبو بكر ابن َحر اد  ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثِيج  (1) ةر احلردر ارر ر بُن ُزرر ْفص  ُعمر اِدَُّ، أرُبو حر ُث، الص  دِّ نالر امْلُحر قر . ور ُقْطنِيج ارر ُه الد  قر ث  ، ور نِْديِّ
الِيرة  ِعنْدر الكِ ة  عر ْشُهورر ة  مر ُه ُنْسخر ، لر

ْيخ  ُمغر  ُة: شر رر زر الِح  جر . س  أعفال  النبفالء )صر ل   (. 11/407ف 

([، وَل أجند حنديث 70 – 62، )و38جناميع العمرينة  –عنا   3775ونسخته حمفوظة يف الظاهرينة ]جمنوع رقنم 

 الباب فيها.

يِن حُمرم   (2) ْمِس الدِّ َْحرِن اْبُن املُْْفتِي شر بُْد الر  ِج عر رر يِن أرُبو اْلفر ِقيُه فرْخُر الدِّ َْحرِن ْبنِن ُيوُسنفر احْلرافُِظ اْلفر ْبنِد النر  يِن عر  اْبنِن املُْْفتِني فرْخنِر الندِّ
د 

يج  ْش اْلبرْعلربركِّ مر لِْلكِبرناِر، ور  ُثم  الدِّ جر لِنرْفِسنِه ور نر  خر ، ور اءر  أرْجزر
ة  راعر اِري  يِف َجر ر اْبنر اْلبُخر ْضر ُث، حر دِّ ُهنْم، ِقيج احْلرنْبريِلج املُْحر عر نرفر نِة ور ام  أر لِْلعر نرر قر

نرةر ) ر سر رر لرُه، ُتُويفِّ فر غر لِمر ور ُه اهلُل باِمر عر عر  (.2349انظر: الدرر الكامنة )(. و1/376هن(. معجم شيوخ الذهبي )732نرفر

ائِند أيب بكنر بنن  (3) ور الري ناِِن منن فر : ذثر ابن حجر بعض سامعاته لنن )األول ور انر ْبدر هبذا اإلسناد من ابن البخاري إىل ابن عر

(. املعجم املفهرس ) انر ْبدر  (.1358عر

قِ  (4) ة، امْلُْسنُِد، بر اُ ، احلرافُِظ امْلُِفيد، الريِّقر ْيُخ، اإِلمر نِن الش  ِك بنن أرَْحرندر بنِن احلرسر اِب بن امْلُبرنارر ه  ْبد الور اِ  عر ثر ر ُبو الربر لرف، أر ي ة الس 

اِديج  ارر البرْغدر ى، وثقهبِن ُبنْدر أروعر رعر فر ، َجر يج
طِ نُه  ، األرْنامر ل  عر نف... لر نا الر ُيوصر نا  مر رعر ِمنر امْلرْرِوي  السمعاِن وغ آل، وقال: َجر

اْسنتفدُ   ْبكِني، فر ُهنور ير ْينِه ور لر ُأ عر : ُثنْت أرقرر الر اْبُن اجلرْوِزيِّ قر ل ُنسختره. ور حص  أرآل، ور ِقير ُجْزء إاِل  قرر ا بر ْثريرنر ِمنِن  مر ائِنِه أر بُِبكر

ته، ور  اير اديِت بِِرور ْ آل. تويف سنة )اْستفر ْنتفْع بِغر ْ أر ا َلر . سن  538انتفعت بِِه مر نطج جر قر و  نزر ا تر مر لرف، ور ة الس  ىلر طِريقر انر عر ثر هن( ور

 (.20/134أعفال  النبفالء )

انر  (5) انر بن احلسن بن ِمْهرر ْبدر نِي عننه عبيند اهلل بنن أَحند بنن  ، أبوحممد بن احلسن بن عر ثر ند  ، قال اخلطيب: حر يِفج ْ ر بكر الص 

، وسألته عنه، فقلت: أثان ثقةت فقال: فوَّ الريقة. تاريخ بغداد ) يِفج ْ ر  (.2/619عريامن الص 

ْبنند الواحنند ْبننن حممنند املهتنندّي بنناهلل  ْبننن هننارون الواثننق (6) روى عنننه: ابننن املعتصننم، أبننو أَحنند العبننايّس البغنندادّي،  عر

نانر راهنب ُبننّي هاشنم  ْكنر النوّراَّ: ثر الر أبنو بر ُقْطنّي، وأبو حفص ْبن شاهني، وأبو طاهر املخّلص، وغ هم، قر ارر الد 

هنن(. تناريخ بغنداد 318" بِيبري. تويف سنة ) صفالحا ودينا وورعا. وقال الذهبي: وأبوآل أفقُه اخللفاء، حديريه يف " جزء

 (.7/343( تاريخ اإلسفال  )12/252)

 َل أجدآل. (7)

، صاحب خلف بن هشا ، ثان أحد القنراء املجنودين، ومنن عبناد اهلل حممد بن َحاد بن بكر بن َحاد، أبو بكر املقرئ (8)

= 
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ن  ْسِجِد اخلرْيِف، فقلُت: يا رسول اهلل، ثينف برِْش  يف النو  وثأِن يف مر
ُأننزلر »عنندثمت قنال:  (1)

طر اجلرن ةِ  سر نِّي أرن  اهللر »لت: فأَحد بن حنبلت قال: ق«. ور كر عر لرغر ا بر ثِر  أرمر نلر أرْهنلر النذِّ ا أرْدخر إِذر

ْيِهْم  ِحكر إِلر  . »(2)اجلرن ةر ضر
ننا  [862] نر ْنبرأر أر

ننرر    (3) ننُر ْبننُن ثر ننا ُعمر نر ْنبرأر ُن، أر ْيامر ُسننلر
ننُد ْبننُن أريِب  ،(4) ْقننِت، أنننا حُمرم  ُبننو الور ننا أر نر ْنبرأر أر

ْسنننُعود   مر
ْينننح  أننننا  ،(5) َْحرِن اْبنننُن أريِب ُُشر ْبنننُد النننر  عر

ننناِعد   ،(6) يرنننى ْبنننُن صر ْ ننننا حير
ننندُ  ،(7)  ثننننا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هننن(. تنناريخ بغننداد 267يكرمننه، ويصننيل خلفننه يف شننهر رمضننان وغنن آل، تننويف سنننة )الصنناحلني، ثننان أَحنند جيلننه و =

(3/76.) 

ِزيج  (1)  امْلرْرور
 
اء طر َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهدُ برِْشُ بُن احلراِرِث بِن عر ِْ  الز  ُبو نر  (.680، امْلرْعُروُف بِاحلرايِف، ثقة قدوة. التقريب )، أر

، مَض ] (2) اِريِّ ْخُر اْبُن الُبخر : هو الفر يِلج ْبُن أرَْحردر : مَض ]770عر ذر زر ْ ، 767[. واْبُن طرربر نْردر اْرمر زر : هنو ابنُن هر يِفينِيج ِ  ِ [. وال

 [.851مَض ]

 خرجه املصنِّف.اخلرب أخرجه أبو بكر ابن عبدان يف فوائدآل، من طريقه أ

ْيم  يف احللية ) نْن أريِب 9/192وأخرجه أبو ُنعر ، عر نع  رر اْبُن ُجرمِّ ثر ذر : ور الر ، قر ةر ْيمر ُ ْبُن ُخزر ِْ نِي نر ثر د  نرا أرَْحرُد، حر نرا أريِب، ثر ثر د  ( حر

ْكِر ْبِن َحر اد  امْلُْقِري، بنحوآل.  بر

(.  هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن صاعد: ذثر ابن حجر (3) ناِعد  ند بنن صر ِديث أيب حُمرم  سامعه لن )اخلامس والسادس من حر

 (.1311املعجم املفهرس )

ْفنص  بنُن أريِب امْلرْجندِ  (4) ُبنو حر ، أر ِريج ينرور رر الدِّ يِلِّ بِن ُعمر ِ  بِن عر رر ُر بُن ثر ، ُعمر ِمنْيُ
ْيُخ، امْلُْسنُِد األر نانر  الش  ، ثر ِمنيج ، احلرام  اِديج البرْغندر

يْ  نرةر )شر ر سر ْقِت، ُتُويفِّ ْن أريِب الور اءر عر در بِأرجزر ر  فر تر اِ ، ور ازر اإِلجر ِع، ور امر ِحيحر الس  ثاا، صر هن(. سن  أعنفال  الننبفالء 629خاا ُمبرارر

(22/325.) 

ِزينِز  (5) ْبننِد العر  عر
ْسنُعود  ننُد بنُن أريِب مر ْبنِد اهللِ حُمرم  ُبنو عر ننُدوَُّ، أر نْيُخ، امْلُْسننُِد، الص  ناِريِسج الش  اِوي )ُجننزء أريِب الفر ، رر ِويج ، ُثننم  اهلرنرر

َْحرِن بنِن أريِب  ْبنِد النر  ْن عر ، عر
اِعد  ِديِث اْبِن صر اء الست ة ِمْن حر األرجزر ّي، ور ِ ْ بر ب الزج ة ُمْصعر ُنْسخر ْينح  اجلرْهِم(، ور اِهند، ُُشر الز 

نرةر ) ر سر  (.18/376هن(. س  أعفال  النبفالء )472ُتُويفِّ

َْحرِن بُن أرَْحر  (6) ْبُد الر   عر
د  ُبو حُمرم  ا، أر ُهر

املِ عر اةر ور رر ُث امْلُت بُِع، ُمْسنُِد هر دِّ ُة، امْلُحر اُ ، الُقْدور نِد اإِلمر ْلر يرى بِن َمر ْ ِد بِن أرَْحردر بِن حير در بِن حُمرم 

اِسِم البر بِن عر  ا القر بر ِمعر أر سر ، ور ْيح  ، اْبُن أريِب ُُشر ِويج اِريج اهلررر  األرْنصر
ابِث  ةر بِن ثر َْحرِن بِن امْلُِغ ر آُل ْبِد الر  مِم نا ِعنْندر ، ور ادر ِوي  بِبرْغندر غر

ِعلْ   ور
ِديث  اِحبر حر ِع، صر امر ِحيحر الس  ُدوقاا، صر انر صر ثر اِ (، ور تراُب )اجلْعِدي 

نُْه ثِ نرةر )عر ر سر ، ُتُويفِّ
ة  لر فالر جر هنن(. سن  392م  ور

 (.16/526أعفال  النبفالء )

اتِنب  اهلراِشنِميج  (7) ناِعِد بنِن ثر ِد بنِن صر يرى بُن حُمرم  ْ اَِّ، حير ُث الِعرر ُد حُمردِّ وِّ اُ  احلرافُِظ امْلُجر نْوىلر أريِب  ،اإِلمر ، مر اِديج  البرْغندر
ند  ُبنو حُمرم  أر

اِل، جر الرِّ ِل ور اَِل  بِالِعلر ، عر ال  و  ال  جر ح   امْلرنُْصوِر، رر
ر  ْعفر . تنويف سننة ) جر نافِظ  ْبنت  حر نة  ثر : ثِقر ُقْطنِيج ارر الر الد  هنن(. سن  318قر

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 257 
 

اُرْونر  ِة  ،(1)ْبُن هر ُبو امْلُِغْ ر ثنا أر
ِنيم   ،(2) ِزيدر ْبنِن متر َْحرِن ْبُن ير ْبُد الر  ثنا عر

نْن  ،(3) ، عر ْهنِريج نِي الزج ثر ند  حر

يِِّب،  ِعيِد ْبِن امْلُسر ِن الن بِنيِّ سر ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر :  عر نالر ا »قر َضنِحَك اهللُ ِمنْن َرُجَلنْْيِ َقَتنَل َأَحنُدُُهَ

َْحرِن ْبننُ «. َصاِحَبُه ُثمَّ َدَخََل اَْلنَّوَ  ْبُد النر  الر عر :  قر نالر قر ات فر نذر ْفِسنِ  هر نْن تر ْهنِريج عر : ُسنِئلر الزج ِزيندر ير

لر اجلرن ةر  خر ، فردر ، ُثم  أرْسلرمر فرامر ر اما
ترلر ُمْسلِ ك  قر   .(4)ُمرْشِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.14/501أعفال  النبفالء ) =

ِعن (1) بر ، صندوَّ، س. التقرينب يج حممد ْبنُن هنارون بنن إبنراهيم الر  ِشنيط  اِديج البنزاز، املعنروف بنأريِب نر نر البرْغندر ، أبنو جْعفر

(6359.) 

اِج اخلرْوالرِِنج  (2) ْوِس بُن احلرج  ْبُد الُقدج ، ثقة، ع. التقريب ) ، أرُبوعر اِميج احِلْمِ،ج ِة الش   (.4145امْلُِغْ ر

لرِميج  (3) ِيم  السج ِزيدر ْبِن متر َْحرِن ْبُن ير ْبُد الر  ، ضعيف، س َّ. التقريب ) عر ْشِقيج مر  (.4040الدِّ

ْبنُد األرّوِل، 741. سنليامن: هنو ابنن َحنزة، مَضن ]املرفوع منه، وقد صح قالسيا اضعيف ِبذ (4) ْقنِت: هنو عر ُبنو الور [. وأر

 [.710مَض ]

 احلديث أخرجه حييى بن صاعد يف حديريه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

 ( عن حييى بن صاعد، به.31وأخرجه الدارقطني يف الصفا  )

 طريق أيب املغ ة، به. ( من2/572وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد )

، به، وجعل التفسن  مرفوعنا، 10636وأخرجه أَحد ) اب  نرا اْبُن ِشهر ثر د  ، حر ةر ْفصر ُد ْبُن أريِب حر نرا حُمرم  ثر د  ، حر ْوح  نرا رر ثر د  ( حر

. وصححه شعيب األرنؤو  ْهِريِّ  .يف حتقيقه للمسند ال من قول الزج

، مرفوعا بتفس آل. وانظر ]( من طريق األرعْ 128)-(1890وأخرجه مسلم ) ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ِج، عر  [.816رر
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ٌ
 باب

ِجيبرةر ابنة أيب بكر إجازة،  (1)قرأُ   [863] ِل، عن عر امر عىل الشيخة الصاحلة زينب ابنة الكر

ْغبراِن عن أيب رشيد حممد بن عيل البرا
ِِنِّ  (2) الر ْيدر ْضِل الص  اِسِم ْبِن الفر ِر القر ه  أريِب امْلُطر ور

ثنذلك   (3)

اُر  ْمسر رر السِّ ُر ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعمر ْفص  ُعمر قاال: أبنا أرُبو حر
ِد ْبِن أرَْحردر  ،(4) يِلج ْبُن حُمرم  ِن عر أبنا أرُبو احْلرسر

و أر  ،(5)ْبِن ِميلره  ْمر  كِنيم  امْلرنِدينِيج أبنا أرُبو عر اِهيمر ْبنِن حر ِد ْبِن إِْبنرر َْحرُد ْبُن حُمرم 
ْبنِد اهللِ  ،(6) ُبنو عر ثننا أر

ْعنِي  ير
ةر  (7) ارر ِم اْبِن ور

در ْبنر ُمْسلِ حُمرم 
نةر  ،(8) ِريمر حدثني إسنامعيل بنن ُعبرْينِد بنن أيب ثر

نني  - (9) ودل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وسنامآل يف املجمنع: )جنزء منن حنديث  (1) ةر ارر : ذثر ابن حجر سامعه لنن )جنزء ابنن ور ةر ارر هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن ور

(. املجمع املؤسس ) ةر ارر  (.1626( املعجم املفهرس )565، رقم2/62حممد بن ُمْسلِِم اْبِن ور

ر، أرُبو رشيد الباغبان اإلصبهاِنّ  (2) د ْبن ُعمر يل ْبن حُمرم  د ْبن عر  (.12/267هن(. تاريخ اإلسفال  )561، تويف سنة )حُمرم 

ُث، ُمْس  (3) دِّ اَِلُ، امْلُحر يُل، العر
ْيُخ اجلرلِ اِِنج الش  ْصنبرهر

ْضِل األر اِحِد بِن الفر ْبِد الور ْضِل بِن عر اِسُم بُن الفر ِر القر ه  ُبو امْلُطر ، أر انر ، نُِد أرْصبرهر

يِّزاا  انر ُمترمر : ثر اِِنج ْمعر الر الس  ، قر الرِِنج ْيدر نرةر )الص  ر سر . ُتُويفِّ ،ر الر بر ِمعر ور ، سر يحر اخلرطِّ
لِ لرِب احلرِديِث، مر ىلر طر هنن(. 567، حِريصاا عر

 (.20/528س  أعفال  النبفالء )

اِِنج  (4) ْصبرهر
اُر األر ْمسر ْفص  السِّ ، أرُبو حر رر ُر ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعمر ، ذثنرآل النذهبي يف وفينا  ) ُعمر ِِضج نرر ِقيُه الفر هنن(. تناريخ 487الفر

 (.10/584اإلسفال  )

ة ا (5) نِد بنِن أرَْحرندر بنِن ِميلرنه بنن ُخنر  آل حُمرم  ناذر اشر نيِلج بنُن مر نِن عر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أرُبو احلرسر ُة، شر اُ ، الُقْدور اِِنج اإِلمر ْصنبرهر
اِهنُد، ألر ، الز 

نانر ُينْكِن ِفّي، ثر نلر ناِ  السِّ ْرِوي  ِدْيرُيُه ِمْن أرْعىلر مر حر رالِس، ور ةر جر ْوفِي ة، أرْمىلر ِعد  ْيُخ الصج ، شر ِِضج رر ةالفر نبِّهر نىلر امْلُترشر نْوفِي ة  ُر عر بِالصج

ِمنْيِم أرْخفالر  لِنكر ِمنْن ذر نْ ِ ذر غر الت ْشبِْيِه، ور ِة ور اإِلباحر االرهِتِم يِف احُلُلوِل ور ادر مقر ال فسر ْ ِهم ِمنر اجُله  غر نْنُه ملِرنا ور ُلوا عر ندر عر ِقِهنم، فر

ِعنراداا، تويف سنة ) ْهفالا ور اُهم إىِلر احلرقِّ جر عر  (.17/297هن(. س  أعفال  النبفالء )414در

كِنْيم  امْلرنِدينِيج  (6) اِهْيمر بنِن حر نِد بنِن إِْبنرر و أرَْحرنُد بنُن حُمرم  ْمنر  ُبنو عر اَِلُ، أر اُ ، العر ،  ،اإِلمر اِشنم  نِني هر نْوىلر بر ، مر اِِنج ْصنبرهر
ُش، األر اأْلرْبنرر

ُيْعرر  ة بِاحلرِديور نر امْلرْعِرفر سر ِديباا فراِضفالا، حر املِاا أر انر عر ، ثر ُدوَّ  ، صر ال  ، رح  ث  ، قال الذهبي: حُمردِّ ننرةر ُف: بِاْبِن ممر كر ر سر ِث، ُتُويفِّ

ننْيم  )333) ( تنناريخ اإلسننفال  10/4538( بغيننة الطلننب يف تنناريخ حلننب )1/157هننن(. تنناريخ أصننبهان أليب ُنعر

 (.15/306النبفالء ) ( س  أعفال 7/668)

 ثتب فوقها: "صح". (7)

اِزيج  (8) ْبِد اهللِ الر  نر بِن عر ُد بُن ُمْسلِِم بِن ُعرْيامر ، ثقة حافظ، س. التقريبحُمرم  ةر ارر ْبِد اهللِ امْلرْعُروُف بِاْبِن ور ُبو عر  (.6297) ، أر

ِ ج  (9) ةر الُقرر ِريمر رر بِن أريِب ثر ِعيُل بُن ُعبرْيِد بِن ُعمر ، ثقة يغرب، س َّ. التقريب ) إِْسامر اِِنج ُبو أرَْحردر احلرر  ، أر ِويج  (.468األُمر
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ْييِلج   النجفر
ر  ْعفر عليه أرُبو جر

: حندثني  -ألَحند بنن حنبنل حديريرنُه فيسنتعيدنيه  وربام ذثرُ   (1) قنالر

ةر  لرمر ُد ْبُن سر حُمرم 
ِحيِم  ،(2) ْبِد الر  ْن أريِب عر عر

ةر قال: حدثني  (3) ْيُد ْبُن أريِب ُأنرْيسر زر
ناِل ْبنِن  ،(4)  ِن امْلِنْهر عر

و  ْمر  ةر ْبِن  ،(5)عر ْن أريِب ُعبرْيدر عر
ْسنُعود   (6) ْبنِد اهللِ ْبنِن مر عر

ِع قنال:  (8) ،(7) نوَِّ ْبنِن األرْجندر رْسُ نْن مر عر

َيمْ اهلل الولْي واآلخرين ْليقاَ يوم معلوم »قال:  حدثنا عبد اهلل بن مسعود، عن النبي 

. قاَ: وينزَ اهلل تبار  قيامًا أربعْي سنو شاخصو أبصارهم إ  السَمء ينتظرون فصل القضاء

وتعا    ظلل من الغَمم من العرش إ  الكر ، ثم ينادي مناد: أَينا النناِ، أَل ترضنوا منن 

ربكم الذي خلقكم ورزقكنم وأمنركم أن تعبندوه وِل تِشنكوا بنه شنيئًا أن ينوِل كنل إنسنان 

عبد   الدنيا  ألي  ذا  عدِلً من ربكم  قالوا: با. قاَ: فلينطلق كل منكم ما كان يتو  وي

يعبدون ويتولون   الدنيا. قاَ: فينطلقون ويمثنل َمنم أشنباه منا  /أ[92/ ]قوم إ  ما كانوا 

كانوا يعبدون. قاَ: فمنهم من ينطلق إ  الشم ، ومنهم من ينطلق إ  القمر، وإ  الوثان 

شنيطان عيسني،  كانوا يعبدون. قاَ: ويمثل ْلن كان يعبد عيسي  من اَجارة وأشباه ما

فينأتيهم  وأمته، فيتمثل الرب  ، ويبقي َمد رشيطان عزي (9)ويمثل ْلن كان َيْعُبُد ُعَزير 

فيقوَ َمم: ما لكم ِل تنطلقون كَم انطلق الناِ  قاَ: فيقولنون: إن لننا إَمنًا منا رأينناه بعند. 

رأيتموه  فيقولون: بيننا وبينه عَلمو إذا رأيناها عرفناه. فيقنوَ: منا فيقوَ: وهل تعرفونه إن 

َفَيِخر  كنل منن  هي  قاَ: فيقولون: يكشف عن ساقه. قاَ: فعند ذلك يكشف عن ساقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْبُد اهللِ بُن حُمر  (1) اِعيج عر ْيل  الُقضر يِلِّ بِن ُنفر ِد بِن عر ، ثقة حافظ. التقريب )م  اِِنج ْييِلج احلرر   النجفر
ر  ْعفر  (.3594، أرُبو جر

ْبِد اهللِ البراِهيِلج  (2) ةر بِن عر لرمر ُد بُن سر ، ثقة. التقريب ) حُمرم  اِِنج ْبِد اهللِ احلرر  ُبو عر ُهْم، أر ْوالر  (.5922مر

ِويج  (3) ِ ج األُمر ِزيدر الُقرر الُِد ْبُن أريِب ير ُهْم، أر  خر ْوالر ، ثقة. التقريب )مر اِِنج ِحيِم احْلرر  ْبِد الر   (.1697ُبو عر

ِريج  (4)  اجلرزر
ْيد  ةر زر ْيسر ْيُد بُن أريِب ُأنر ، ثقة له أفراد، ع. التقريب )زر نرِويج اِويج الغر هر ةر الرج امر ُبو ُأسر  (.2118، أر

ِديج امْلِنْ (5) و األرسر ْمر  اُل بُن عر ، صدوَّ ربام وهم، خ  هر ْوالرُهُم، الُكويِفج  (.6918. التقريب )4مر

 «.عن"، صح»"ثتب فوقها :  (6)

، ثقة، ع. التقريب ) (7) ِِلج  اهلُذر
ْسُعود  ْبِد اهللِ بِن مر ةر بُن عر ُبو ُعبرْيدر  (.8231أر

 «.و"، صح»"ثتب فوقها :  (8)

 ثذا. (9)
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الَبَقِر يريدون السجود فَل يستطعيون  (2)ويبقي قوم ظهروهم َكَصَياِِص  ،(1)كان لظهره َطَبٌق 

سنجود وهنم سناْلون، ثنم يقنوَ: ارفعنوا رؤوسنكم، قناَ: فَفعنون وقد كانوا ُيدعون إ  ال

 .(3)« رؤوسهم فيعطيهم نورهم عا قدر أعَمَمم
ن ِة" للطرباِن بكامله.  وهو عندنا باالتصال يف "السج

ةر  ْن أريِب ُعبرْيدر وسيأيت من وجه آخر عر
(4). 

: أ [864] ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن متر ا   خنربك عبند النرَحن بنن أَحند بنن قرأ  عىل أيب عبد اهلل حُمرم 

ْتُح بن عبد اهلل بن حممد بن عيل بن ِهبرِة اهللِ بن عبند السنفال   عبد امللك، أبنا الفر
ي  ،(5) ندِّ أبننا جر

ُ ْبُن أرَْحردر اْبِن البرطِِر، أنا أبنو طالنب مكني بنن  ،(6)أبو الفتح حممد بن عيل  ِْ أبنا أرُبو اخلرط اِب نر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برُق  (1) . النهاية يف غريب احلديث )الط  ة  برقر ْهِر، واحدهُتا طر اُر الظ  قر ة: طبق.3/114: فر  ( ماد 

يرايِص  (2) ة: صيص.3/67: ُقُرون، واحدهُتا: ِصيِصيرة، بِالت ْخِفيِف. النهاية يف غريب احلديث )صر  ( ماد 

 [.774[. وعجيبة: مضت ]760زينب: مضت ] (3)

ةر يف  ارر ُد ْبُن ُمْسلِِم اْبِن ور  ، ومن طريقه أخرجه املصنِّف."جزئه"احلديث أخرجه حُمرم 

ِة اجلرن ننِة ) ْنيرا يف ِصننفر ( والطننرباِن يف الكبنن  410( والشننا  )1203( وعبنند اهلل يف السنننة )29وأخرجننه ابننُن أيب النندج

، هبذا اإلسناد.163( والدارقطني يف رؤية اهلل )9763) ةر ِريمر  ( من طريق ابن أيب ثر

ِزيج يف تعظيم قدر الصفالة ) ( والطنرباِن يف الكبن  584 - 2/583( وابن خزيمنة يف التوحيند )278وأخرجه امْلرْرور

، ( منن طرين8751( )3424( واحلناثم يف املسنتدرك )162( والدارقطني يف الرؤينة )9763) ِِنِّ االر الِند  الند  ق أريِب خر

حه احلاثم يف املوضنعني، ووافقنه النذهبي يف األول، وقنال يف الريناِن: "منا  و، هبذا اإلسناد. وصح  ْمر  اِل ْبِن عر ِن امْلِنْهر عر

 (.122( وصححه يف األربعني )ص220وحسنه الذهبي أيضا يف العلو ) أنكرآل حديرياا عىل جودة إسنادآل".

حه األلباِن حيحة )وصح   .(110َمتِ العلو )ص (3591( صحيح الرتغيب )3129. الص 

 [ دون ذثر "مرسوَّ" يف اإلسناد.1016برقم ] (4)

ْبِد ا (5) نُْصور  عر ْتُح بُن أريِب مر ِج الفر رر ُبو الفر يِن، أر ِميُد الدِّ اَِّ، عر ُر، ُمْسنُِد الِعرر م  يُل، امْلُعر
ْيُخ اجلرلِ نِد اْبنِن الش  نْيِخ أريِب هللِ بنن حُمرم  الش 

اِديج  يرنى البرْغندر ْ نفالر  بنِن حير ْبنِد الس  يِلِّ بِن ِهبرنِة اهللِ بنِن عر ِن عر اتِنُب، ِمنْن بر احلرسر ْينِه ُعُلنوج ، الكر نى إِلر اْنترهر نة، ور اير ِرور نة ور ترابر
ْينت ثِ

ِع، ور  نامر نِحيحر الس  ، صر ةا انر ثِقر ثر ِ ، ور الن در ْهِد ور ْعرر يِف الزج ُقوُل الشِّ انر ير الر اْبُن احلراِجِب: ثر ر اإِلْسنراِد، قر ُتنُويفِّ نانر ُمْكريِنراا، ور نا ثر مر

نرةر )  (.22/272هن(. س  أعفال  النبفالء )624سر

ْبد الّسفال  (6) ْتح ْبن أريِب احلسن البغدادي، الكاتب، من بيت رياسة ورواينة، وثنان حممد ْبن عيّل ْبن ِهبرِة اهللِ ْبن عر ، أبو الفر

ا، تويف سنة ) ُدوقا  (.11/991هن(. تاريخ اإلسفال  )550صر
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ثننا حممند هنو ابنن احلسنني بنن عنيل بنن إبنراهيم أبنو سنليامن  ،(1) عيل بن عبد الرزاَّ املنؤذن

اِِنج  احلرر 
نِْديج  ،(2) ْرقر نمر اِمر  الس  ْبِد ْبِن عر ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ثنا أر

ِث  ،(3) ثننا إبنراهيم بنن األرْشنعر
(4)، 

 يعني امْلُْكتِبر 
ْن ُعبرْيد  ، عر ْيُل ْبُن ِعيراض  أبنا الُفضر

د، عن عبد اهلل قال: إن اهلل خلق عن جاه ،(5)

ْدن   .(6)أربعة أشياء بيدآل، ثم قال لسائر اخللق "ثن" فكان: القلم، وآد ، والعرش، وعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15/150هن(. تاريخ بغداد )422طيب: ثتبت عنه، وثان ثقة، وما  سنة )احلريري، قال اخل (1)

( 2/102( العنرب )3/34هنن(. انظنر: تناريخ بغنداد )357وثقه ابن أيب الفوارس والنذهبي وغ َهنا، وتنويف سننة ) (2)

 (.427الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )

اِمِر ْبِن ِمْردراس  (3) ْبِد ْبِن عر ُد ْبُن عر نْغِديج الت ِميِمنيج حُمرم  ْكنر  السج ُبو بر ى، أر اُرونر بِن ُموسر ، قنال الندارقطني:  بن هر نِْديج ْرقر نمر الس 

وحدث هبا أحاديث منكرة وباطلة. ثم اهتمه برسقة احلديث وبالوضنع.  يكذب ويضع. وقال اخلطيب: قد  بغداد،

 (.3/671تاريخ بغداد )

ِث البخاري (4) ، خاد  الفضيل بن عياض، لقبه: "الر "، روى حنديريا موضنوعا فقنال أبنو حناتم: هنذا إبراهيم بن األرْشعر

براهيم بن األشعث اخل  فقد جاء بمريل هذا. وذثرآل ابن حبنان يف الريقنا  وقنال: حديث باطل موضوع، ثنا نظن ب 

ُ رنالف. وقند وثقنه عنيل بنن احلسنن اهلنفالِل، لكنن اجلنرح فينه  ْيِل الرقائق، يغرب ويتفرد و طىء ور يروي عن الُفضر

( الريقنا  البنن حبنان 2/88مفرس، واهلفالِل مع وثاقته ال ُيذثر يف أهل اجلرح والتعديل. انظنر: اجلنرح والتعنديل )

 (.7، رقم1/152( النكت اجلياد املنتخبة من ثفال  شيخ النقاد املعلِّمي )1/245( لسان امليزان )8/66)

انر اْلُكويِفج  (5)  (.4392امْلُْكتُِب، ثقة،   خد س. التقريب ) ُعبرْيُد ْبُن ِمْهرر

[. 806[. وابنن البرطِنِر: مَضن ]784. ابن متر ا   وشيخه عبد النرَحن: سنبقا ]صحيح، وهذا إسناد تالف خب موقوف (6)

رر بن اخلط اب   .وعبد اهلل: هو ابن ُعمر

( واَجننري يف الرشننيعة 185( ويف النننقض عننىل املرييسنن )118وأخرجننه عننريامن النندارمي يف الننرد عننىل اجلهميننة )

( والفاللكنائي يف 3244( واحلناثم )7/300( وابنن بطنة يف اإلباننة )268( )213( وأبو الشيخ يف العظمة )756)

.693( والبيهقي يف األسامء والصفا  )729ُشح أصول االعتقاد )  ( من طريق ُسْفيرانر الري ْوِريِّ

 ( من طريق شعبة 1018( وأبو الشيخ يف العظمة )21/239وأخرجه الطربي يف تفس آل )

( منن 730( والفاللكنائي يف ُشح أصنول االعتقناد )106( )38الننقض عنىل املرييسن )وأخرجه عريامن الدارمي يف 

نْن ُعبرْيند  امْلُْكتِنِب، هبنذا اإلسنناد، وبعضنهم  . ثفالثتهم )الريوري وشعبة وعبند الواحند(: عر
اد  اِحِد ْبِن ِزير ْبِد الور طريق عر

ُظلْ  : بِنرار  ور ع  ْربر ْلِقِه بِأر بر اهلُل ِمْن خر (، أو يفردها بالرواية.يزيد فيه )اْحترجر ة  ُظْلمر ُنور  ور ، ور
ة   مر

( َمتِن العلنو 185وأوردآل الذهبي عن عبد الواحد، بنه، وقنال: إسننادآل جيند. وصنححه األلبناِن. انظنر: العلنو )

(105.) 
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و  [865] ْمر  اُج أرُبو عر ر  رر الد  ُن ُهور اْبُن ُعمر : ثنا ُعرْيامر يل كِّ ا اإِلْسنراِد إىِلر مر هِبرذر ور
ْبنُد اهللِ ثنا  ،(1) عر

نر ْبِن اأْلر  ْيامر ِث ْبُن ُسلر نالِح  ، ثنا ْشعر أرَْحرُد ْبُن صر
الِنُك ْبنُن  ،(2) نالر مر : قر نالر ْهنب  قر ْبنُد اهللِ ْبنُن ور ثننا عر

ُهن ا فر نذر ْ ُيْؤِمْن هِبر ْن َلر : مر اُودر الر اْبُن أريِب در ِة بِأرْعُينِِهْم. قر ْو ر اْلِقيرامر نُْظُرونر إىِلر اهللِ ير : ير نافِر  أرنرس  ور ثر
(3). 

 [/ب92] /
نر  [866] ر ، أبنا أرْخربر نر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر ا حُمرم 

ْرُقنوِهيج  (4) ناِِل األربر ُبو امْلرعر أر
 (6)أننا املبنارك  ،(5)

ِة  ،(7)بن أيب اجُلودِ  ير أبنا أبو العباس ابن الط فال 
طِيج  ،(8) يِلل األرْنامر ِزيِز ْبُن عر ْبُد العر أبنا عر

ُبنو  ،(1) أننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِج  (1) ر  ر املقرئ املعروف بالد  ُبو ُعمر ر ْبن خفيف أر ن ْبن ُعمر ، وثقه اخلطيب وابنن أيب الفنوارس. وقنال الربقناِن: ثنان ُعرْيامر

 (.13/195هن(. تاريخ بغداد )361بدال من األبدال. تويف سنة )

يج  (2) ِ ِْ
الِح  امْلِ ِر اْبنا أرَْحرُد ْبُن صر ْعفر ، ثقة حافظ. التقريب ) ، أرُبو جر يِّ ِ  (.48الط ربر

، ثقة، مَض ]إسناده صحيح (3) يج ِ ِْ
د  امْلِ ُبو حُمرم  : هو أر ْهب  . وابن ور اُودر ْكِر ْبُن أريِب در ُبو بر ِث: هو أر  [.737. ابن األرْشعر

نْيم  يف870( والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )574وأخرجه اَجري يف الرشيعة ) ( 6/326احللينة ) ( وأبو ُنعر

. اُودر ، به، دون قول اْبِن أريِب در اُودر  من طريق اْبِن أريِب در

ِصني اِ ، يعنرف بنن "جنزء ابنن  (4) لِّ لِِّص: ذثر ابنن حجنر سنامعه لنن )التاسنع منن امْلُخر ْرُقوِهيِّ إىل امْلُخر هبذا اإلسناد من األربر

ِة"(. املعجم املفهرس ) ير  (.1514الط فال 

اب الدّ  (5) اِِنج شهر نذر يِلل اهْلرمر ِد ْبِن عر ي  ِد ْبِن امْلُؤر اَّر ْبِن حُمرم  ين إِْسحر اِِل أرَْحُد ابن رفيع الدِّ ُبو امْلرعر ، نزينل  ين أر ْرُقنوِهيج األرْصنل األربر

نْهرر  نوفِي ة بِالسج انر يعنرف برنني الصج ثر له تفالمذة ور ُه ثراما  ور ا، لر اِضعا ا ُمترور ا ُجفالا خر ِّ انر رر ِة، ثر افر رر نُه مِ، ثم  القر ْرِديِّ أِلرن  ور

ة. ما  سنة ) ْرقر نُه اخْلِ انر يلبس عر  (.282( الدرر الكامنة )1/37هن(. انظر: معجم شيوخ الذهبي )701ثر

 : "صح".ثتب بعدها (6)

نيِلِّ بننِ  (7) ِك بنِن عر اِسِم امْلُبرارر يِلِّ ابِن أريِب القر ُك بُن عر اِسِم امْلُبرارر ُبو القر ُر، أر م  الُِح، امْلُعر ْيُخ الص  اِديج الش  ،  أريِب اجلُنوِد البرْغندر ت نايِبج ، العر

نرنا ى لر ور نِة، رر ير ب ناِس ابنِن الط فال  نْن أريِب العر اِة عر ور اتُم الرج اَُّ، خر ر  ، الور ت ابِيِّنير ِة العر رل  ْرُقنْوِهيج الت اِسنعر ِمنْن  نِسبرةا إىِلر حمر نْنُه: األربر عر

ننِه أرَْحرنن نناِل ُأمِّ ننْن خر لِّننِص، عر ننِديِث امْلُخر ننِة. قالننه الننذهبي، تننويف سنننة )حر ير هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 623در بننِن الط فال 

(22/263.) 

الِب  بِن أرَْحردر بنِ  (8) ب اس أرَْحرد بُن أريِب غر ُبو العر ، أر ِمنْير
ة امْلُْسلِ ة، بررثر اِهد، الُقْدور اِدَُّ، الز  ْيُخ الص  ، ُعنِرفر الش  ند  ْبِد اهللِ بِن حُمرم   عر

نِديج بِاْبِن  اغر نِة الكر ير ُهنور الت  الط فال  د بِنِه، ور نر  فر تر طِنّي، ور نيِلل األرْنامر ِزينِز بنِن عر ْبنِد العر نْن عر ى ُجنْزءاا عر ور اِدّي، رر اسنع ِمننر ، البرْغندر

الِقيرنا  ور  ِة ور بِْ ، أرفنرى ُعُمرآل يِف الِعبرادر ْيخ ثر : شر اِِنج ْمعر الر الس  ال، قر اء اْبِن البرق  لِِّصي ا ( انتقر نا ْصف )امْلُخر نُه مر ل  عر الصنيرا ، لر

ة . تويف سنة ) ة ِمْن ُعُمرآل إاِل  يِف عبرادر اعر  (.20/260هن(. س  أعفال  النبفالء )548سر
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لُِّص  ِميج  ،(2) طراِهر  امْلُخر اُرونر احْلرْْضر ُد ْبُن هر ثنا حُمرم 
ثنا حيينى  ،(4)ثنا عيل بن احلسن املكتب  ،(3)

ِن اْبِن أريِب ِذْئب   ِدِر، عن جنابر قنال قنال رسنول اهلل  ،(5)بن سعيد القطان، عر ِد ْبِن امْلُنْكر ْن حُمرم  عر

« :(6)« إن اهلل ليتجاَّ للناِ عامو، ويتجاَّ لِّب بكر خاصو. 
لِِّص: حدثنا  [867] ِزيزِ وهبذا اإلسناد إىل امْلُخر ْبِد العر ِد ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  اُوُد ُهنور عر ، ثنا در

ْيد   ِزيدر  ،(7)اْبُن ُرشر ةر ْبِن ير قر در ، عن صر م 
ْ  ،(8)ثنا الوليد هو ابن ُمْسلِ ْن حير ريِ   عر عن  ،(1) يرى ْبِن أريِب ثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِديج ال (1) = ننْيِ البرْغندر يِلِّ بِن أرَْحردر بنِن احُلسر ِزيِز بُن عر ْبُد العر اِسِم عر ُبو القر ِمنُي، أر

ْيُخ، امْلُْسنُِد، األر نِة ش  رل  ، ِمنْن حمر ت نايِبج ، العر طِنيج ، األرْنامر

ه  العت   ْبُد الور الر عر قر ِحيحاا. ور ُعه صر امر انر سر ثر نُْه، ور ترْبُت عر يُب: ثر
الر اخلرطِ ِرّي، قر ك  ُهور اْبُن بِنِْت السج : ُهنور ابي ة، ور يج

طِ اِب األرْنامر

نرةر ) ا ر سر . مر ة   (.18/395هن(. س  أعفال  النبفالء )471ثِقر

ُر، الص   (2) م  ُث، امْلُعر دِّ ْيُخ، امْلُحر اِديج الش  نا البرْغندر ِري  ثر َْحرِن بنِن زر ْبنِد النر  ب اِس بِن عر َْحرِن بِن العر ْبِد الر  ُد بُن عر  ُدوَُّ، أرُبو طراِهر  حُمرم 

، َُمرلُِّص  بِيج هر نرةر ) الذ  ا ر سر ، مر ةا انر ثِقر يُب: ثر
الر اخلرطِ ، قر ِب ِمنر الِغشِّ هر  (.16/478هن(. س  أعفال  النبفالء )393الذ 

ن (3)  احلرْْضر
ْيند  ْبنِد اهللِ بنِن َُحر ناُرْونر بنِن عر نُد بنُن هر  حُمرم 

اِمند  اُ ، أرُبو حر ُر، اإِلمر م  ُة، امْلُعر ُث، الريِّقر دِّ نا ِميج امْلُحر اير قر ، ِمنْن بر اِديج ، البرْغندر

ننرةر ) نا ر سر ، وثقه الدارقطني، مر (. وانظنر: الندليل املغنني لشنيوخ 15/25هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )321امْلُْسنِِدينر

 (.510الدارقطني )

، أرُبو احلسن التميمي، قال الدارقطني: يضنع عبدة ْبن قتيبة ْبن ُشيك ْبن حبيب عيل بن احلسن املكتب، وهو عيل ْبن (4)

 هن(.257احلديث. ما  سنة )

( لسننان امليننزان 3/120( ميننزان االعتنندال )13/465( تنناريخ بغننداد )6/369ترَجتننه: الكامننل يف الضننعفاء )

(5/515.) 

ناِمِريج حُمر  (5) ِ ج العر ِة بِن احلراِرِث بِن أريِب ِذْئب  الُقرر َْحرِن ْبِن امْلُِغْ ر ْبِد الر  ُد بُن عر ، م  ِِنج ُبنو احلرناِرِث امْلرندر ثقنة فقينه فاضنل، ع. ، أر

 (.6082التقريب )

ِدِر: ثقة، مَض ]موضوع (6) : هو الذهبي، صاحب الس . وابن امْلُنْكر نر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر  [.716. حُمرم 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.2931احلديث أخرجه أبو طاهر املخلص يف التاسع من املخلصيا  )

( هبذا اإلسناد، يف ترَجة "عيل بن احلسن املكتب"، ثم قال النذهبي: "أقطنع بأننه 3/120وأخرجه الذهبي يف امليزان )

 من وضع هذا الشويخ عىل القطان".

ِيع طرقه.308 - 1/304وذثرآل ابن اجلوزي بطرقه يف املوضوعا  ) ا احلرِديث الر يرصح من َجر ذر  ( ثم قال: هر

 اهلراِشِميج  (7)
ْيد  اُوُد بُن ُرشر ، ثقة. التقريب ) در اِرْزِميج ْضِل اخُلور ُبو الفر ُهْم، أر ْوالر  (.1784مر

ْيِت امْلرْقِدس، وثقه أبو زرعة، وضعفه أَحند والنسنائي وغ  (8) ِزيُل بر ، نر ْشِقيج مر اِِنج ُثم  الدِّ اسر ِزْيدر اخلُرر ُة بُن ير قر در ر صر َهنا. ُتنُويفِّ

يِّ  نرةر نر . س  أعفال  النبفالء )سر ة  مائر ِْسنْير ور َخر  ور
 (.5/328( الريقا  البن قطلوبغا )7/57ف 
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ةر  لرمر أيب سر
عن أيب هريرة قال: تراءى الناس اهلفالل ذا  ليلة قنالوا: منا أحسننه، منا أبيننه.  ،(2)

  مثنل القمنر ليلنو البندر ِل يبُصنه  (3)كيف أنتم إذا كننتم منن ديننكم : »فقال رسول اهلل 

 .(4)« منكم إِل البصَ
 جدي، أبنا اإلما  عبد الرَحن بن أيب عمر، ح (5)أخربنا  [868]

، أننا  ،(6)وأخربنا حممد بن عيل بن البخاري  ذر زر ْ ِهبرنُة اهللِ ْبنُن أنا أيب قاال: أبنا عمر ابنن طرنربر

ْينِه  أنا إبراهيم بن عمر ،(7) أرَْحردر احلرِريِريج  ي ور ، أنا أبو عمر حممد بن العباس بنن حر كِيج مر ْ الربر
(8)، 

ِر  د  ثنا حممد هو ابن هارون بن َُحرْينِد بنن امْلننُجر
اُن امْلُْقنِرُئ  ،(9) نْعدر حندثني سر

قنال: سنمعت  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، ع. التقريب ) (1) = ِميج ْوالرُهم، اليرامر يج مر

ائِ ِْ  الط  ُبو نر  (.7632أر

ِ ج  (2)  الُقرر
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  ةر بُن عر لرمر ، ثقة مكرير، ع. التقريب ) أرُبو سر ِِنج ْهِريج امْلردر  (.8142الزج

ب كم»ضبب فوقها، وثتب باهلامش األيرس:  (3)  «.رر

: ثقة ثري  التدليس والتسوية، مَض ]إسناده ضعيف (4) لِيُد ْبُن ُمْسلِم   [.724. الور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.2953جه أبو طاهر املخلِّص يف التاسع من املخلِّصيا  )احلديث أخر

رتِنه يِف 24/37وأخرجه ابن عساثر ) ْرَجر ُه يِف تر أريُت لر ا رر ِر مر ْنكر ( من طريق أيب القاسم البغوي، به. وقال الذهبي: ِمْن أر

"... فذثرآل. وضعفه األلباِن. انظر: س   ْشقر اِرْيِخ ِدمر (. وانظنر 2593( السلسنلة الضنعيفة )7/58أعفال  النبفالء )"تر

[807.] 

 /ب(.37هبذا اإلسناد إىل ابن أيب عمر: ُثتِبر سامع املصنِّف عىل أصل يدعى "جزء فيه من حديث ابن حيويه" )َّ (5)

اِحد امْلرْقِديِس  (6) يّل بن أرَْحد بن عبد اْلور د بن عر ُف حُمرم  آُل "أَحد" هو الذي ُيْعنرر دج جر اِرّي، ور ْخِر اْبِن اْلُبخر يِن اْبُن اْلفر ، شمس الدِّ

نُه اْبنن امْلُحنب ُجنْزءا ، قند خنرج لر نِرياما انر شجاعاا قوي الن فس ثر ثر ة، ور ِعنْدآل ُمُروءر ، ور ة  امر هر  شر
انرت يِف حممد   بالبخاري، ثر

ث بِ  حد  ة سنة )ور ا ر يِف ِذي اْلقعدر  (.1501هن(. الدرر الكامنة )726ِه، مر

اِسِم ِهبرُة اهللِ بنُن أرَْحرن (7) ُبو القر ، أر ثنِير دِّ امْلُحر اء ور ُر، ُمْسنُِد الُقر  م  اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُعر ْيُخ، اإِلمر اِديج الش  نرر البرْغندر ، در بنِن ُعمر ، احلرِرينِريج

نرةر ) ا ر سر ع. مر امر ِحيحر الس  انر صر : ثر الر اْبُن اجلرْوِزيِّ  (.19/593هن(. س  أعفال  النبفالء )531قر

ثر  (8) ِد بِن زر ب اِس بِن حُمرم  ُد بُن العر رر حُمرم  ُبو ُعمر ُة، امْلُْسنُِد، أر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر اِديج اإِلمر يرى البرْغدر ْ ا بِن حير ْينِه، ِري  ي ور اُز، اْبنُن حر ، اخلرز 

ناِِنج  قر ْ الربر ْينُب ور
نُه اخلرطِ قر ث  ور ، ور نةر لر و  ى الُكُتنبر امْلُطر ور ، رر ثنِْير دِّ  امْلُحر

ِ
ء نا، تنويف سننة )ِمْن ُعلامر َُهر ُ ْ غر هنن(. سن  أعنفال  382 ور

 (.16/410النبفالء )

اِديج  (9)  البرْغدر
ْيد  اُرونر بِن َُحر ُد بُن هر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُث، أر دِّ ْيُخ، امْلُحر ُه اخلرطِ الش  قر ث  ِر، ور د  اف  ، اْبُن امْلُجر نانر فِْينِه اْنِحنرر : ثر ِقْينلر ينُب، ور

يِلل  اِ  عر ِن اإِلمر نرةر )برنيِّ  عر ا ر سر نِْقُم ُأُموراا، مر  (.14/436هن(. س  أعفال  النبفالء )312، ير
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ْيمر امْلُْقِرئر  ُرور
(2)     ْ اْبنر ُنمر ور

 .(4)يقوالن: القرآن ثفال  اهلل غ  َملوَّ  (3)
نننى ْبنننِن وهبننذا اإل [869] نننُن ْبننُن ِعيسر ْينننِه: حننندثنا حممنند، ثننننا احلرسر ي ور سنننناد إىل ابننن حر

ِجسر  ْ ارسر مر
ار   (5) قال: سمعت عبد اهلل بن املبارك يقول: اجلرْهِمي ُة ُثف 

(6). 
ر   [870] ْعفر وبه: حدثنا حممد، ثنا ِغيراُث ْبُن جر

قال: سمعت ُسنْفيرانر ْبننر ُعيرْينرنةر يقنول:  (7)

ن قال "القرآن َمل ن شك يف ثفرآل فهو ثافر مر وَّ" فهو ثافر، ومر
(8). 

ْبُد األرْعىلر ْبننر َحر ناد  الن نْريِس  يقنول: القنرآن  [871] وبه قال: حدثنا حممد قال: سمعت عر

 .(9)ثفال  اهلل غ  َملوَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َل أجدآل. (1) =

ِزيدر  (2) ْيُم ْبُن ير اِ  ْبنِ ُرور و  ن املقرئ، موىل العر ُبو احْلرسر ، قال اخلطيب: ثنان ثقنة. منا  سننة ) ، أر ْيبراِِنِّ ب  الش  ْوشر هنن(. 211حر

 (.9/426تاريخ بغداد )

اِِنج  (3)  اهلرْمدر
  ْ ْبِد اهللِ بِن ُنمر ُد بُن عر َْحرِن الُكويِفج  حُمرم  ْبِد الر  ُبو عر ، أر  (.6053، ثقة حافظ فاضل، ع. التقريب )اخلراريِفج

ْبِد اهللِ، مَض ] (4) : مَضن ]771[. وابن أيب عمر: مَض ]778جد املصنف: هو أرَْحرُد ْبُن عر اِريِّ [. 770[. وعيل ابن الُبخر

: مَض ] ذر زر ْ : مَض ]767وابن طرربر يج
كِ مر ْ اِهيُم الربر  [.771[. وإِْبرر

/ب( ]الظاهرينة، جمنوع رقنم 40حديريه، رواية إبراهيم الربمكني، عننه )َّاحلديث أخرجه ابن حيويه يف جزء من 

[، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وسيخرج املصنف َخسة أخبنار عنن ابنن حيوينه، 85جاميع العمرية  –عا   3821

ِر.عن حممد و د   هو ابن امْلُجر

ِجيِسج  (5) ْ ِجسر امْلرارسر ْ ارسر ى بِن مر ُن بُن ِعيسر ِك، ثقة. التقريب )احلرسر ْبِد اهللِ ْبِن امْلُبرارر ْوىلر عر ، مر اُبوِريج يِلل الن ْيسر ُبو عر  (.1275، أر

 .إسناده صحيح (6)

 /ب(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.40احلديث أخرجه ابن حيويه يف جزء من حديريه، رواية الربمكي )َّ

ى، به.1220( )15وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ُن ْبُن ِعيسر نِي احْلرسر ثر د   ( حر

ْحبِيج  (7) اِميج الر  ر  الش  ْعفر ، قنال ابنن حبنان: مسنتقيم احلنديث. وقناِغيراُث ْبُن جر ل ابنن حجنر: ، ُمْسترْميِل ُسنْفيرانر ْبنِن ُعيرْينرنةر

 (.5366( التقريب )9/3صدوَّ، َّ. الريقا  )

 .إسناده صحيح (8)

 /ب(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.40احلديث أخرجه ابن حيويه يف جزء من حديريه، رواية الربمكي )َّ

، به.25وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ر  ْعفر نِي ِغيراُث ْبُن جر ثر د   ( حر

ْبُد األرْعىلر إسناده صحيح (9) ِعني  وغ آل، مَض ]. عر  [.733: وثقه ابن مر

= 
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ِد  [872] يِلِّ ْبِن األرْسور نْيُ ْبُن عر وبه قال: حدثنا حممد قال: ثنا احْلُسر
ثِيعر  (1) قال: سمعت ور

اِح يقول: القرآن ثفال  اهلل غ  َملوَّ ْبنر اجلر  ر 
(2). 

ْين  93وبه: ثنا حممد / ] [873] /أ[ قال: ثننا ُلنور
: بلغننا أننك  (3) قنال: قلنت البنن ُعيرْينرنةر

 .(4)قلت: القرآن َملوَّ. قال: ما ُقْلُتُه، القرآن ثفال  اهلل 
ل   [874] ِد ْبِن ِهفالر يِلج ْبُن حُمرم  نرا عر ر أرْخربر

يِلج ْبُن حُمر  (5) عر ِريِّ ور
اثِ كر ِد ْبِن الس  م 

(6)
ا   نر ْنبرأر : أر االر قر

(7)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /أ(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.41احلديث أخرجه ابن حيويه يف جزء من حديريه، رواية الربمكي )َّ =

ِد الِعْجيِلج  (1) ْسور
يِلِّ ْبِن األر نْيُ ْبُن عر بْ احْلُسر ُبو عر ، صدوَّ  طئ ثري ا، د  . التقريب )، أر  (.1331ِد اهللِ الُكويِفج

 . من أجل ابن الَْسَودِ  صحيح، وهذا إسناد حسن باْلتابعو (2)

ْيِه يف جزء من حديريه، رواية الربمكي )َّ ي ور  /أ(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.41احلديث أخرجه ابن حر

نْن  ( من547وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  ) مر طرينق احلسنني بنن عنيل بنن األسنود، بنه، وزاد يف آخنرآل: )فر

ظِيِم(. رر بِاهللِ اْلعر فر ْد ثر قر ُْلوَّ  فر ُه َمر ن  مر أر عر  زر

( 1743( وأبنو بكنر اخلنفالل يف السننة )192(، و )155( إىل )151(، و )40( إىل )31وأخنرج عبند اهلل يف السننة )

( 433( والفاللكائي يف ُشح أصنول االعتقناد )65، 6/10بانة )ب( وابن بطة يف اإل-172واَجري يف الرشيعة )

 ( من طرَّ عن وثيع، بنحو هذا اللفظ ومعناآل.434)

ِديج  (3) بِيب  األرسر نر بِن حر ْيامر ُد بُن ُسلر ُف الُكويِفج امْلِ حُمرم  فال  ر  العر ْعفر ، ثقة. التقريب )، أرُبو جر ْين  ، امْلرْعُروُف بُِلور يِ،ج  (.5925صِّ

 .إسناده صحيح (4)

 /أ(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.41احلديث أخرجه ابن حيويه يف جزء من حديريه، رواية الربمكي )َّ

ْين  2/136( وأبو الشيخ يف طبقا  املحدثني بأصنبهان )142وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ، بنه، ويف ( منن طرينق ُلنور

 آخرآل زيادة عند أيب الشيخ.

َْحرنِ  (5) ْبِد الر  رر ْبِن عر ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم  نِن ْبنِن ِهنفال عر ِد ْبِن امْلُْسلِِم ْبِن احْلرسر اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد اْلور ند  ْبِن عر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن حُمرم   ْبنِن عر
ل 

 ِمننر 
ة  اثُِر بِأرْشنيراءر ُمِفيندر نانر ُينذر يِن، ثر ِد الندِّ ْشِقيج الشافعي، الشيخ نجم الدين أبو احلسن ابن ِعامر مر  الت ناِريِخ، األرْزِديج الدِّ

نرةر ) ر سر  (.260نة )( الدرر الكام1471( ذيل التقييد )90هن(. معجم شيوخ السبكي )729ُتُويفِّ

اثِِريِّ  (6) نكر نِن ْبنُن الس  ُبنو احْلرسر اِسنِم أر نيِلِّ ْبنِن أريِب اْلقر ِد ْبِن عر يِلج ْبُن حُمرم  ْشنِقيج  عر مر يج الدِّ
ناحِلِ ِويج الص  ندر نُه اْليرنُد اْلعر ، لر يج

نوطِ ُ الرشج

اهلل ُ يُ  ْلنق  ِمنْن أرْهنِل اخْلرنْ ِ ور نرناُل ِمنْن خر نانر ير ن نُه ثر
كِ لر نا، ور ِقهر

ائِ قر در نوِ  ور ُ نِة الرشج ترابر
اُء يِف ثِ نبِّ اْلبرْيضر نِن السِّ طرنعر عر ناحِمُُه، اْنقر سر

نرةر ) ا ر سر اءر ِذْهُنُه، مر سر ُعفر ور ضر انر ُيفالِزُ  صر 726ور ثر ِة. معجم شيوخ الذهبي )هن( ور عر  (.2/47فالةر اجْلرامر

(. وذثنر ابنن حجنر سنامعه 1، ح61هبذا اإلسناد من ابن سفالمة إىل حنبل: وصل إلينا "جزء حنبل ابن إسحاَّ )ص (7)

ْبِد اجلرب اِر، به. املعجم املفهرس ) ِك ْبِن عر  (.1134له من طريق امْلُبرارر
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ةر  مر فالر يِلج ْبُن ِهبرِة اهللِ ْبِن سر عر
ُطوِِنج  ،(1) ْقفالر يرى ْبُن ُيوُسفر الس  ْ  حير

اثِر  ُك ْبنُن  ،(2)أنا أرُبو شر أبننا امْلُبرنارر

ْبِد اجلرب ارِ  ، الص   عر اَّر نْبرُل ْبنُن إِْسنحر ِك، أنا حر ام  ْمِرو اْبُن الس  ، أنا أرُبو عر انر اذر يِلِّ اْبُن شر ، أنا أرُبو عر يِفج ْ ر

اِهيمر  م  ُهور اْبُن إِْبرر
ثنا احْلراِرُث ْبُن ُعبرْيد   ،(3)ثنا ُمْسلِ

ْكِر ْبِن  ،(4) ْن أريِب بر ، عر انر اجْلرْوِِنِّ ْن أريِب ِعْمرر عر

ْبِد اهللِ ُسوُل اهللِ عر الر رر : قر الر ى قر بِيِه أريِب ُموسر ْن أر ، عر ْيس  ٌْ : » ْبِن قر ِِ َأْرَبن ثِنَْتنْْيِ  :ِجنَاُن اْلِفنْرَدْو

، ِحْلَيُتُهََم َوَنَِيُتُهََم َوَما فِن و  ، َوَما فِيِهََم َوِحْلَيُتُهََم َوَنَِيُتُهََم، َواْثنََتْْيِ ِمْن فِضَّ ْْيَ يِهََم، َوَمنا َبنِمْن َذَهب 

ِْم َتَعاَ  إِِلَّ  ، َوَهنِذِه اْلَْْنَناُر  اْلَقْوِم َوَبْْيَ َأْن َينُْظُروا إَِ  َرِبي َياِء َعَا َوْجِهِه ِ  َجنَِّو َعْدن  ِرَداَء اْلكِْبِ

عُ  ،(6)ِمْن َجنَِّو َعْدن  ِ  َجْوَبو   (5) َتْشَخُب  « َبْعُد َأْْنَاًرا (7) ُثمَّ َتَصدَّ
(8)

. 
ْمننِرو ْبننِن اجلرُمننوِح  [875] يِف ِشننْعِر عر آُل  -ور ننرر ثر ننْعد  ذر اِهيُم ْبننُن سر إِْبننرر

ننِد ْبننِن  ،(9) ننْن حُمرم  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، ال (1) ي  ِ ِْ
ِ ار امْل ير ْيخ الدِّ ِم الشر نل  ةر بنن امْلُسر مر فالر يِلج بُن ِهبرِة اهللِ بِن سر ِن عر يِن، أرُبو احلرسر اُء الدِّ ر ة، امْلُْفتِي، امْلُْقِرئ، هبر فال مر ، ل ْخِمنيج عر

افِِعّي، اخلرطِيب، املُْ  ، الش  يج ِ ِْ
، انتهنْت امْلِ ْينِزيِّ اِرِس اجُلم  نور نْيِخ أريِب الفر ُهور اْبُن بِنِْت الش  ، ور ْيِزيِّ ُف باْبِن اجُلم  ُس، ُيْعرر رِّ در

ر  انِنه، ُتنُويفِّ مر ِن، ُمْسننرُد زر نوج نُن الت صر سر نِة، حر افِنُر اجلرفالرلر تراوى، ور د الفر د  ُهور ُمسر ة الِعْلم، ور ْشيرخر ْيِه مر ننرةر ) إِلر سن  هنن(. 649سر

 (.23/253أعفال  النبفالء )

اِديج  (2) يرننى بننُن ُيْوُسننفر البرْغنندر ْ نناثِر  حير ُبننو شر ننْيُخ، أر نننرةر الش  ننا ر سر ، مر نر نناالر نناِحِب اْبننن بر ُف: بصر ُيْعننرر ، اخلرب نناُز، ور ننْقفالرُطْوِِنج ، الس 

 .(21/64هن(. س  أعفال  النبفالء )573)

اِهيِديج  (3) رر اِهيمر األرْزِديج الفر ، ثقة مأمون، ع. التقريب ) ُمْسلُِم بُن إِْبرر يج ِ ِْ و البر ْمر  ْوالرُهْم، أرُبو عر  (.6616مر

اِديج اْلبر  (4) ةر اإِلير امر ُبو ُقدر يج احْلراِرُث ْبُن ُعبرْيِد أر ِ  (.1033، صدوَّ  طئ/ خت   د  . التقريب )ِْ

ُب  (5) ْشخر ِسيُل. النهاية يف غريب احلديث ) تر ْشُخُب: تر تر ة: شخب.2/450ور  ( ماد 

ُة املُْ  (6) ُة: ِهير احُلْفرر ُة. النهاية يف غريب احلديث )اجلرْوبر اِسعر ُة اْلور ة: جوب.1/310ْسترِديرر  ( ماد 

عُ  (7) د  َُّ. النهاية يف غريب احلديث )ترصر ر  ترفر ة: صدع.3/16: تر  ( ماد 

ْبِد اجلرب ارِ  (8) ُك ْبُن عر ، مَض ]: هو ابْ امْلُبرارر ُيوِريِّ : مَضن ]816ُن الطج انر ناذر ِك: مَضن ]704[. واْبُن شر نام  [. 731[. واْبنُن الس 

: مَض ] نْبرل  حر  [.827ور

اَّر يف جزئه ) نْبرُل ْبُن إِْسحر  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.81احلديث أخرجه حر

ةر احْلرارِ 19731وأخرجه أَحد ) امر ُبو ُقدر ِد، ثنا أر مر ْبُد الص  ، به. وضعفه األلبناِن( ثنا عر اِديج ير  اإْلِ
السلسنلة  يف  ُث ْبُن ُعبرْيد 

 لضعف أيب قدامة. ثفالَها ضعفاآل ؛ وشعيب يف املسند (3465الضعيفة )

، هبذا اإلسناد، دون هذآل الزيادا  ] انر اجْلرْوِِنِّ  [.827وقد مَض ب سناد صحيح من طريق أريِب ِعْمرر

ْعِد ْبِن  (9) اِهيُم ْبُن سر ِ ج إِْبرر  الُقرر
ْوف  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  اِهيمر ْبِن عر ، أخذ عنن ابنن إسنحاَّ "املغنازي" ونحنو منن  إِْبرر ْهِريج الزج

= 
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اَّر  إِْسحر
(1) -: 

 (2) َُمَاَوَرَة اهللِ ِ  َداِرهِ ***      ُأِريُد بَِذلَِك إَِذا ُقْلُتهُ 
ْهنط  ِمنْن  [876] : أرترى رر الر ُه قر ن  ِعيِد ْبِن ُجبرْ   أر ْن سر ْثُت عر ، ُحدِّ

اَّ  ِد ْبِن إِْسحر ْن حُمرم  : عر الر قر ور

ُسوِل اهللِ  ُودر إىلر رر ننْ  هير مر ، فر لرنقر اخْلرْلنقر ا اهلُل خر نذر ُد، هر ا حُمرم  ُه: ير اُلوا لر قر ِضنبر  فر غر : فر نالر نُهت قر قر لر خر

ت ى ُاْنُتِقعر  ْيِه حر لر ىل  اهلُل عر ُسوُل اهلل ِ صر ْوُننُه  رر ُهمْ  ،(3)لر رر ناور :  (4) ُثنم  سر نالر . قر نز  عر نل  ور نِه جر بِّ نباا لِرر ضر غر

لر  ْض عر فِّ : خر الر قر نرُه، ور ك  يُل فرسر
آُل ِجرْبِ اءر نْنُه بِنن :فرجر نأرُلوآُل عر رنا سر

اباا ملِ ور آُل ِمْن اهللِ جر اءر جر ُد. ور ا حُمرم   ْيكر ير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

لرام  ترفالر  [4-1]اإلخفالص:  چٿ   : فر الر ْلُقنُهت . قر ْينفر خر نُد ثر ا حُمرم  نرا ير اُلوا: فرِصْف لر ْيِهْم، قر لر ا عر هر

ناآُل  تر أر ُهْم، فر رر اور سر ِل ور بِِه األرو  ضر د  ِمْن غر ُسوُل اهللِ أرشر ِضبر رر : فرغر الر ُضُدآُلت قر ْيفر عر اُعُهت ثر ْيفر ِذرر ثر

آلُ  اءر جر ، ور
ة  ر  لر مر الر أرو  ا قر ُه ِمرْيلر مر الر لر قر يُل فر

نل   ِجرْبِ ُقنوُل اهلُل جر نْنُه، ير نأرُلوآُل عر نا سر اِب مر نور ِمننر اهللِ بِجر

 : ننننننننز  عر ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ ور

 [/ب93] / .(5) [67]الزمر:  چۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِديث يِف األحكا . قال ابن حجر: = ثقة حجة تكلنم فينه بنفال قنادح، ع. انظنر: الكامنل يف الضنعفاء  سبعة عرش ألف حر

 (.177( التقريب )6/601( تاريخ بغداد )1/285)

ِِنج  (1)  امْلرندر
نار  سر اَّر ْبنِن ير ُد ْبُن إِْسنحر نِة(، صندوَّحُمرم  ِة الن برِوي  ن ر ناِحُب )السِّ ِر. التقرينب  ، صر ندر يندلِّس، وُرِمنير بالتشنيع والقر

(5725.) 

ْمُرو بُن اجلرُمْوِح  (2) ذ  عر و  ُمعر  ور
اذ  الُِد ُمعر ، استشهد يو  أحد، وهو ور لرِميج  (.1/252. س  أعفال  النبفالء ): هو الس 

ناِجيِّ يف أمالينه )ص ج  نْيم  يف دالئنل النبنوة )235 - 234وأخرجه أبنو القاسنم الز  ( منن طرينق ابنن 228( وأبنو ُنعر

 إسحاَّ، بطوله.

. النهاية ) ُاْنُتِقعر  (3) لِكر ْحِو ذر نر  أرْو أَلر  ور
ْوف  غر   ِمْن خر ا تر ْوُنُه: إِذر ة: نقع.5/109لر  ( ماد 

ُهمْ  (4) رر اور قراسر برُهْم ور اثر ُهْم. النهاية ): ور لر ة: سور.2/420تر  ( ماد 

 .إسناده ضعيف (5)

، 572 - 1/571وهو يف الس ة النبوية البن هشا  ) ِعيِد ْبِن ُجبرنْ   ْن سر ْثُت عر ُحدِّ : ور اَّر الر اْبُن إْسحر ( ] : السقا[. قر

 به.

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 269 
 

ِِن أرُبو عر  [877] ر اتِنُب أرْخربر يرنى امْلرْقنِديّس الكر ْ اِهيمر ْبنِن حير نيِلج ْبنُن إِْبنرر ، أنا عر بِيج هر ْبِد اهللِ الذ 
(1) 

رر 
اثِ سر أرَْحرُد ْبُن ِهبرِة اهللِ اْبِن عر ور

ْمُتنوِِنج  (2) يرنى الل  ْ نر ْبنِن حير يِلج ْبُن ُعرْيامر عر ور
نيِلِّ ْبنِن  (3) نُن ْبنُن عر احلرسر ور

ِل  اخلرفال 
دُ  (4) حُمرم  ْبُن ُيوُسفر اإِلْربيِِلج  ور

اُلوا : أبنا  (5) ةر  (6)قر ْزر ِد ْبِن َحر ُ  ْبُن حُمرم  ُمْكرر
يِلج ْبنُن  ،(7) أنا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُة، 24/688( )21/328وأخرجه الطربي يف تفس آل ) = نلرمر ، ثنا سر

نْن ( ثنا اْبُن َُحرْيد  ، عر
ند  نْن حُمرم  ، عر اَّر ثنني اْبنُن إِْسنحر

، بنحوآل. ِعيد   سر

بِيدِ  (1) يرى الز  ْ اَِّ ْبِن حير ز  ْبِد الر  يرى ْبِن عر ْ يِب حير
اِهيمر اْبِن اخلرطِ يِلج ْبُن إِْبرر يِن عر ُد الدِّ يِّ ْدُر ُمؤر ُبنو  يج الص  ، أر ْشنِقيج مر ، ُثنم  الدِّ امْلرْقنِديِسج

ا. تنويف سننة ) ا متواضنعا ناا متنوّددا يِّ ا، ثان رجفالا در بر ْقرر يِب عر
طِ ِن اْبُن خر ( 2/9هنن(. معجنم شنيوخ النذهبي )699احْلرسر

 (.15/919تاريخ اإلسفال  )

ننْيِ ْبنِن ِهبرنِة اهللِأرَْحرُد ْبُن ِهبرِة اهللِ (2) ِد ْبنِن احْلُسر  أرَْحردر ْبِن حُمرم 
ِ
نراء اِج اأْلُمر ناثِ   اْبِن تر سر  اْبنِن عر

ننْيِ ْبنِد اهللِ ْبنِن احُلسر ، امْلُْسننُِد ْبنِن عر رر

نرا وامْلِزّ  نُْه أر ، قال الذهبي: أثرير  عر ْشِقيج مر ْضِل الدِّ ُبو اْلفر يِن، أر ُف الدِّ ر ئِيُس، ُشر ُر، الر  م  يُل، امْلُعر
زاِّل واملقناتيل اجلرلِ ّي والرِبْ

ا  ْلق  ثري ، وانتهى إليه ُعُلنو اإلسنناد بدمشنق، وثنان شنيخا نّ  وإيرينار واخلرتنّي والنّابليّس، وسمع منه خر مهيبانا، فِينِه خر

نْيئاا  نرنا شر ى لر ور ج لنه ابنن املهنندس "مشنيخة" يِف أربعنة أجنزاء. وقنال يف معجنم شنيوخه: رر وعدالة، وعندآل عامّية، خر 

انر ال برْأسر بِِه. تويف سنة ) ثر ا، ور ريِ ا  (.1/107( معجم الشيوخ الكب  )15/897هن(. تاريخ اإلسفال  )699ثر

ْيخ الّصا (3) ْمُتوِِنج الش  ن عيّل ْبن عريامن ْبن حييى ْبن أرَْحرد الل  اِجيج املغنريّب، ثنم الدمشنقي، الشنواء، ُثنم   لح، أبو احْلرسر نْهر الصِّ

نا، قنرأ  علينه عندة  أجنزاء. قالنه النذهبي. تنويف سننة أمنُي الُقضاة عنىل السنجن، روى الكرين . وثنان إنسناناا مبارثا

 (.15/792هن(. تاريخ اإلسفال  )694)

ْشِقيج  (4) مر ْكِر ْبِن ُيوُنسر الدِّ يِلِّ ْبِن أريِب بر ُن ْبُن عر يِن احْلرسر ْدُر الدِّ ِقيُه بر ، اْلفر فالنيِِسج ْثريرنْرُ   اْلقر يِلل اْبُن اخْلرفالِل، قال الذهبي: أر ُبو عر أر

ُيوِخ ِديناا. تويف سنة ) انر ِمْن ِخيراِر الشج ثر نُْه، ور  (.1/211هن(. معجم شيوخ الذهبي )702عر

نر  (5) ْعُقوبر ْبِن ُعرْيامر ُد ْبُن ُيوُسفر ْبِن ير ا يِف حُمرم  ِسن ا نانر عر ، قنال النذهبي: ثر بِيج هر ْشِقيج الذ  مر ْبِد اهلل ِ اإِلْربيِِلج ُثم  الدِّ ُبو عر ، احْلراجج أر

نرةر ) ا ر سر يًّا. مر يًّا ُأمِّ امِّ ا عر ِجرا ِة، ضر اير ور  (.567( ذيل التقييد )2/310هن(. معجم شيوخ الذهبي )704الرِّ

فِينه منن    إىل ابن مندآل: ذثر ابن حجر سامعه لن )ُجْزء فِيِه صفة الن بِي هبذا اإلسناد من مكر (6) ناُرون، ور يّل اْبن هر أليب عر

آل(. املعجم املفهرس ) نْدر ة اِلْبِن مر نْبرسر ِديث عر  (.207حر

ةر  (7) فالرمر ِد بِن أرَْحردر بِن سر ةر بِن حُمرم  ْزر ِد بِن َحر ُ  بُن حُمرم  ْيِن،  ُمْكرر ْجنُم الندِّ نل، نر ض  ُبنو امْلُفر ، أر ِ ج نْقِر الُقنرر ِْيل بنِن أريِب الص  بِن أريِب َجر

، قال ابن الدبيريي: من شيوخ دمشق املسندين الريقا . روى عنه احلفناظ. وقنال النذهبي ْشِقيج مر نْيُخ األرِمننْي، الدِّ : الش 

اُر. تويف سنة ) ف  ُر، الت اِجُر، الس  م  ( سن  أعنفال  5/69هن(. ذيل تاريخ مدينة السنفال  البنن الندبيريي )635امْلُْسنُِد، امْلُعر

 (.23/34النبفالء )
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ويِسج  اتِل  السج أرَْحردر ْبِن ُمقر
ن  ،(1) يِ،ج  امْلرصِّ

ِ
ء نفالر نيِلِّ ْبنِن أريِب العر نِد ْبنِن عر يِلج ْبنُن حُمرم  أنا عر

ْبنُد  ،(2) أننا عر

َْحرنِ  ْيب   الننر  نناُرونر ْبننِن ُشننعر ننُد ْبننُن هر ننيِلل حُمرم  ُبننو عر نن، ثنننا أر
 ِْ اِسننِم ْبننِن أريِب نر نر ْبننِن القر بننُن ُعننرْيامر

اِريج  األرْنصر
انر  ،(3) اِِنج بِأرْصنبرهر ْصنبرهر

آل األر نْندر يرى ْبنِن مر ْ د ْبُن حير ْبِد اهللِ حُمرم  نِي أرُبو عر ثر د  حر
نِي  ،(4) ثر ند  حر

ن اِهيُم ْبُن عر اِهيمر إِْبرر اِمِر ْبنِن إِْبنرر
نيج  ،(6)ثننا أريِب  ،(5) ْعُقنوُب اْلُقمِّ ثننا ير

نِعيد   ،(7) نةر ْبنِن سر نْبرسر نْن عر عر

اِزيِّ  الر 
يِلِّ  ،(8) ْبنِد اهلل ِ اْلنبرجر ِريِر ْبِن عر ْن جر ، عر اِز   ْيِس ْبِن أريِب حر ْن قر ، عر

الِد  ِعيلر ْبِن أريِب خر ْن إِْسامر عر

عر  : ُثن ا مر الر ُسوِل اهلل ِ قر :  رر الر قر ُر فر مر لرعر اْلقر ِْم ِل ُيَضاموَن ِ  ُرْؤَيتِِه َكنََم  »فرطر َلَينُْظَرنَّ َقْوٌم إَِ  َرِبي

 .(9)« َينُْظُروَن إَِ  اْلَقَمرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويِسج  (1)  السج
ْطُكود  اتِل بِن مر يِلج بُن أرَْحردر بِن ُمقر ْن: أريِب عر ْرِوي عر لِِّم، ير ُف بِاْبِن امْلُعر ، ُيْعرر اُغوِريج ِن الش  ، أرُبو احلرسر ْشِقيج مر ، ُثم  الدِّ

ا ر  . مر اُرونر ِة( الْبِن هر فر  الصِّ
ِ
نُْه بِن )ُجْزء ثر عر د  ْن حر انر آِخرر مر كر ، فر

ِ
فالرء اِسِم بِن أريِب العر نرةر ) القر هن(. تاريخ اإلسفال  560سر

 (.20/248( س  أعفال  النبفالء )12/173)

يِلِّ بن أرَْحردر بِن أريِب  (2) ِد بِن عر يِلج بُن حُمرم  اِسِم عر ُبو القر ْشق، أر ِقْيُه، امْلُْفتِي، ُمْسنُِد ِدمر اُ ، الفر ْيِ،ج اإِلمر  امْلرصِّ
ِ
فالرء ، العر ْشنِقيج مر ، ُثم  الدِّ

اِِل، ما  سنة ) ور قر العر
ِ حلر ، ور لر ر اْرحتر براِر، ور

ث  ِمنر الكِ در ُهور حر ِمعر ور ، سر ِِضج رر ، الفر افِِعيج هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 487الش 

(19/12.) 

، قال عبد الع (3) ْشِقيج مر : ثان يتهم. وقال ابن عساثر: صنف وَجع وليس بناملتقن. تنويف سننة )الدِّ ت اِِنج هنن(. 353زيز الكر

 (.4/57( ميزان االعتدال )73/246تاريخ دمشق )

: إِْبرر  (4) ةر نْدر اسم مر ، ور ةر نْدر يرى بِن مر ْ ُد بُن حير ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ُد، أر وِّ بُِ ، احلرافُِظ، امْلُجر اُ  الكر نة اإِلمر ة بنِن ُبط  لِْيِد بنِن سنندر اِهيُم بُن الور

ْبنِد ا نانِْيِف احلرنافِِظ أريِب عر ناِحِب الت صر ، جندج صر اِِنّ ْصنبرهر
نْوالرُهُم األر ْبنِديج مر ناْر ُبخنت العر هر ار بِن جر نِد بنِن بن أرسُتنْدر هللِ حُمرم 

ْيخ: ُهور ُأْستراُذ ُشُيوِخنر ُبو الش  الر أر د. قر اَّر بن حُمرم  ننرةر )إِْسحر نا ر سر ناُمُهم. مر إِمر هنن(. طبقنا  املحندثني بأصنبهان 301ا ور

 (.14/188( س  أعفال  النبفالء )7/44( تاريخ اإلسفال  )3/442)

ِريج  (5) ْبِد اهللِ اأْلرْشعر اِقِد ْبِن عر اِهيمر ْبِن ور اِمِر ْبِن إِْبرر اِهيُم ْبُن عر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ا  أر ا ن ِّ نانر خر : ثر اِِنج ْصنبرهر
نْيم  األر ُبنو ُنعر الر أر ُن، قر ذِّ امْلُؤر

 ، ْكر ْبن أريِب عاصنم: قنِدمُت أصنبهان، فسنألت أرَْحرند بنن الفنرا  عمنن  أثتنبت فسنّمى ِل أربعنةا ُبو بر الر أر قر . ور فراِضفالا

نرةر )أح ر سر اِهيم بن عامر. ُتُويفِّ  (.6/41( تاريخ اإلسفال  )1/214هن(. أخبار أصبهان )260دهم: إْبرر

اِِنج  (6) ْصبرهر
بِْد اهللِ األر اقِِد ْبِن عر اِهيمر ْبِن ور اِمُر ْبُن إِْبرر ِريِّ  ،عر ى اأْلرْشعر ْوىلر أريِب ُموسر ذُِّن، مر  (.3085، ثقة، س. التقريب )املُْؤر

ِريج  (7)  األرْشعر
الِك  ْعِد بِن مر ْبِد اهللِ بِن سر ْعُقوُب بُن عر ، صدوَّ هيمير يج ِن الُقمِّ  (.7822. التقريب )4، خت ، أرُبو احلرسر

ِديج  (8) ْيِس األرسر ر ِعيِد ْبِن الْضج ُة ْبُن سر نْبرسر ، ثقة، خت   س. التقريب )عر يِّ ، قراِِض الر  ْكر  الُكويِفج ُبو بر  (.5200، أر

يْ 807. وقد مَض ]حديث صحيح (9) ، بِه، مع ُشح ثلمة "يضامون".[ من طريق قر  س 

= 
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ِد ْبِن ُعبرْيد   م  ُحر
اِج: ملِ  الرس  

ر  ْعفر ِديِث جر اِمِس حر ُهور يِف خر
(1)، . ِعيلر ْن إِْسامر  عر

نِن اْبنِن أريِب  [878] ، عر نةر نْبرسر نْن عر ْعُقنوُب، عر اِهيُم، ثننا أريِب، ثننا ير نِي إِْبرر ثر د  ا اإِلْسنراِد: حر هِبرذر ور

ْيىلر  ابِ  ،(2)لر بِيِب ْبِن أريِب ثر ْن حر ُسنوُل اهللِ  ،(3)ت  عر نالر رر : قر نالر ب اس  قر ِن اْبِن عر إِنَّ هللِ ُجَلَسناَء : »عر

، َلْيُسنوا بَِأْنبَِيناَء َوَِل  -َوكِْلَتا َيَدِي اهللِ َيِمٌْي  -َيْوَم الِقَياَمِو َعْن َيِمِْي الَعْرِش  َعَا َمنَابَِر ِمنْن ُننور 

يِقْيَ  : «  ُشَهَداَء َوَِل ِصدي الر ْن ُهْمت قر ُسولر اهللِ مر ا رر : ير َِ اهللِ»ِقيلر  . »(4) اْْلَُتَحاب وَن بَِجََل
، عنن عبند النرَحن، عنن  [879] نةر نْبرسر وبه: حدثني إبراهيم، ثنا أيب، عن يعقوب، عنن عر

جاهد، عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: يا جاهد، تدري ما ِعظم جهنمت قلت: ال. قال: 

نا، تسنيل فينه  أجل، ما تندري أن بنني شنحمة أذن أحندهم وبنني منكبنه مسن ة سنبعني خريفا

والد . قلت: األهنارت قال: بل األودينة. وحندثتني عائشنة أهننا قالنت: ينا األودية من القيح 

اَية إىل آخرها،   [67]الزمر:  چې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ رسول اهلل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مَض ] = نر َْحرِن بُن ُعرْيامر ْبُد الر  : ثقة ثبت، مَض ]818عر الِد  ِعيُل ْبُن أريِب خر إِْسامر  [.858[. ور

"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. ةر نْبرسر  احلديث أخرجه أبو عبد اهلل ابن مندآل يف "جزء من حديث عر

نة، وأجنزاء أخنرى" للضنياء املقنديس،  أليب وهو يف "منتقى فيه صفة النبي  نْبرسر ِديث عر فِيه من حر اُرون، ور يّل اْبن هر عر

، وأجزاء حديريية أخنرى( ]دار ابنن حنز ،  : فنواز أَحند زمنرِل[، واحلنديث فينه بنرقم طبع باسم: )صفة النبي 

(55.) 

 البزرة. البن هارون )دون حديث عنبسة( بدار املأمون للرتاث،  : أَحد وقد طبع صفة النبي 

 ( ]دار الغرب[ من طريق مكر  بن حممد بن َحزة، به.212وأخرجه ابن َجاعة يف مشيخته )

 ( من طريق إسامعيل بن أيب خالد، بنحوآل، ويف آخرآل زيادة.554وأخرجه البخاري )

ن (1) نرافيِِسج ي نةر الط  ُد بُن ُعبرْيِد بنِن أريِب ُأمر ُب، ثقنة حيفنظ، ع. التقرينب )حُمرم  ْبنِد اهللِ الُكنويِف، األرْحندر ُبنو عر نر  6114، أر ْعفر جر (. ور

اُج: مَض ]  [.813الرس  

 َل أميزآل. وَل يرد هذا الراوي يف إسناد الطرباِن، انظر التخري . (2)

ِديج الُكويِفج  (3) يرى األرسر ْ  (.1084، ثقة فقيه جليل، وثان ثري  اإلرسال والتدليس، ع. التقريب )أرُبو حير

ناِمُر ْبنُن 12686وأخرجه الطرباِن يف الكب  ) (4) ، ثننا عر اِصنم  ، ثنا أرِسيُد ْبُن عر اِِنج ْصبرهر
يِلل اجْلراُروِديج اأْلر نرا أرَْحرُد ْبُن عر ثر د  ( حر

، به، وَل يذثر ابنن أيب لنيىل يف اإلسنناد. وصنححه األلبناِن. صنحيح الرتغينب )إِبْ  اِهيمر (. وانظنر: الضنعيفة 9022رر

(6264.) 
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 .(1)« ُهْم َعَا ِجْسِ َجَهنَّمَ »/أ[ قال: 94أين الناست / ]
اِزيج  [880]  الر 

ُد ْبُن َُحرْيد  نرا حُمرم  ثر د  آل، حر نْدر يرى ْبِن مر ْ ُد ْبُن حير نِي حُمرم  ثر د  بِِه: حر ور
اُروُن  ،(2) ثنا هر

نِن ا ، عر
نْن ُجراِهند  ، عر ةر ْمنرر بِينِب ْبنِن أريِب عر نْن حر ، عر

نِعيد  ةر ْبنِن سر نْبرسر ْن عر ِة، عر ، ْبُن امْلُِغ ر ب ناس  ْبنِن عر

هُ   .(3)ِمرْيلر
ناُب ْبنُن  [881] ، ثننا ِمنْجر نايِبج وبه إىل أيب عنيل بنن هنارون: حندثنا جعفنر بنن حممند اْلِفْرير

احْلراِرِث 
يِلج ْبُن ُمْسِهر   ،(4) أنا عر

نِش،  ،(5) ابِنت  عنن األرْعمر بِينِب ْبنِن أريِب ثر نْن حر ، عنن سنعيد بنن عر

، عننن ابننن عبننناس يف قولننه تعنناىل:    چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ چ ُجبرننْ  

رِّ  [172]األعراف:  ثنم سنامهم  ،(6) . قنال: ملنا خلنق اهلل آد  أخنذ ذريتنه منن ظهنرآل ثهيئنة النذ 

ذا ففالن بن ففالن يعمل ثذا وثذا، ثم أخذ بيدآل قبضتني، فقنال: هنؤالء يف بأسامئهم، فقال: ه

 .(7)اجلنة، وهؤالء يف النار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِينِب ْبنِن 3241( والرتمذي )24856وأخرجه أَحد ) (1) نْن حر ، عر
نِعيد  ةر ْبنِن سر نْبرسر ْن عر ِك، عر ْبِد اهللِ ْبِن امْلُبرارر ( من طريق عر

نْ  ، عر ةر ْمرر ، به. وصححه األلباِن أريِب عر  . وانظر التاِل.يف املسند األرنؤو  وشعيب يف سنن الرتمذي ُجراِهد 

ي انر الت ِميِميج  (2) ْيِد بِن حر ُد بُن َُحر ، حافظ ضعيف، وثنان اْبنُن مر حُمرم  اِزيج ْبِد اهللِ الر  ُبو عر ِعنني  حسنن النرأي فينه. التقرينب ، أر

(5834.) 

، به، َمتِاا بسؤال عائشة 21/329وأخرجه الطربي يف تفس آل ) (3)  . وانظر ما سبق.( عن ابن َُحرْيد 

َْحرِن الت ِميِميج  (4) ْبِد الر  اُب ْبُن احْلراِرِث ْبِن عر ، ثقة. التقريب )ِمنْجر  الُكويِفج
د  ُبو حُمرم   (.6882، أر

ِن الُكويِفج  (5) ، أرُبو احلرسر ِ ج يِلج بُن ُمْسِهر  الُقرر  (.4800، ثقة له غرائب بعد أن أرض، ع. التقريب )عر

. النهاية يف غريب احلديث )رج الذ   (6) ة  ر  ا ذر هُتر اِحدر ِغُ ، ور ة: ذرر.2/157: الن ْمُل األرَْحرُر الص   ( ماد 

: ثقة فقيه جليل، وثان ثري  اإلرسال والتدليس، مَض ] (7) ابِت  بِيُب ْبُن أريِب ثر  [.878حر

ايِبِّ )  (.441يف الرشيعة )(، وعنه اَجري 56وهو يف القدر للِفْرير

اُب ْبُن احْلراِرِث، به.5/1613وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفس آل ) ، ثنا ِمنْجر ةر ُبو ُزْرعر نرا أر ثر د   ( حر

 (.2455وهو موقوف، وبعضهم يرفعه، ورجح ابن ثري  وقفه، انظر تفصيل الكفال  عليه: يف املسند )

ُجل  ِمْن أرْصنحر  ْبِد اهللِ رر إِنَّ اهللَ َقنَبَض )»( بلفنظ: 17593، مرفوعنا، أخرجنه أَحند )اِب الن بِنيِّ ويف الباب عن أريِب عر

نِذِه، َوَِل ُأَبناِِل  نِذِه، َوَهنِذِه َِمَ : َهنِذِه َِمَ ََ نرنا(. «بَِيِمينِِه َقْبَضًو، َوُأْخَرَ بِاْلَينِد اْلُْخنَرَ، َوَقنا نترنْيِ أر ْبضر نفالر أرْدِري يِف أريِّ اْلقر ، فر

 .وشعيب يف املسند (50سلسلة الصحيحة )اليف وصححه األلباِن 

= 
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ا  [882] نر ر أرْخربر
ُبنو أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   (1) ، أننا أر نِد ْبنِن الُقب ْيطِنيج ْبُد الل طِيِف ْبُن حُمرم  نرا عر ْنبرأر ، أر

الِك  البرانِيرايِسج الفر  ، أبنا مر ْتِح اْبُن البرطِّيِّ
اَُّ  ،(2) اِرِس احلرافُِظ، ثنا إِْسنحر ور ْتِح اْبُن أريِب الفر ُبو الفر ثنا أر

د   ْبُن حُمرم 
اِئنِيج  ،(3) اَّر امْلردر ْبُد اهللِ ْبُن إِْسحر ثنا عر

اَُّ  ،(4) ر  يرى اْلور ْ نا أرُبو حير
ُد ْبُن اأْلر  ،(5) ِس ثنا حُمرم  ُْشر

ْن ُقنْرِ   ، عر ْبِد امْلرِجيِد احلرنرِفيج ْ ُ ْبُن عر ِة ُعمر ُبو امْلُِغ ر ، ثنا أر اِريج ْنصر
نِن،  (6)األر نِن احلرسر ، عر

الِند  ْبنِن خر

ْولِِه  ةر يِف قر لرمر ْن ُأ ِّ سر ِه، عر ْن ُأمِّ الر  [5]طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ : عر ْ ُ . قر ْيُف غر ْت: الكر

اجلُُحوُد بِِه ُثْفر   ، ور ن  اُر بِِه إِيامر اإِلْقرر ، ور
ُْهول  ْ ُ جر اُء غر االْستِور ، ور

ْعُقول  مر
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اءر مرفوعننا: أخرجننه عبنند اهلل يف زياداتننه عننىل املسننند ) = ْردر ننْن أريِب النند  يف  (، وصننححه األلبنناِن27488ويف البنناب عر

 . يف املسند ، وضعفه شعيب األرنؤو (119مشكاة املصابيح )و( 49صحيحة )السلسلة ال

ننْي اْبنن هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن أيب ا (1) نِديث أيب احْلُسر اِرِس: ذثر ابن حجر سامعه لنن )ُجنْزء فِينِه جلسنان منن حر ور لفر

ِديث اْبن أيب الفوارس(. املعجم املفهرس ) فِيه من حر ان، ور  (.1022بررشر

اهِ  (2) يِلِّ بِن إِْبرر الُِك بُن أرَْحردر بِن عر ْبِد اهللِ مر ُبو عر الُِح، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ، الص  نالر  يمر البرانِيرايِسج الش  اء، قر ر  ، اْبن الفر اِديج األرْصل، البرْغدر

نرةر ) ا ر سر . مر ن  ة، ُمتديِّ الِح، ثِقر ْيخ  صر : شر اِِنج ْمعر  الس 
ْعد   (.18/526هن(. س  أعفال  النبفالء )485أرُبو سر

اِِلج  (3) : صدوَّ. وقال قال حممد بنن أيب الفنوارس:  أبو يعقوب إسحاَّ بن حممد بن إسحاَّ النِّعر اِِنج قر ْ البغدادي، قال الربر

ا ثقة مأمونا. تويف يو  النحر سنة ) الريقنا  ( 8/226( تناريخ اإلسنفال  )7/443هن(. تاريخ بغداد )364ثان شيخا

 (.2/337البن قطلوبغا )

ْعُقنوبر ا (4) اِهيمر بنِن َحر ناِد ْبنِن ير اَّر بنِن إِْبنرر ْبنُد اهللِ بنُن إِْسنحر  عر
د  ُبو حُمرم  ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر نِيج الش 

ائِ ِزْينُل مْلرندر ، نر طِنيج ، األرْنامر

. تويف سنة ) . وقال اخلرطِيُب: ثان ثقةا ْأُمون  ة  مر : ثِقر ُقْطنِيج ارر ، قال الد  ادر ْغدر ( 325هن(. سنؤاال  َحنزة السنهمي )311بر

 (.14/437( س  أعفال  النبفالء )11/66( تاريخ بغداد )350)

ناَِل ...(، ورد اسمه عند الفاللكائي يف إسنادآل: )حر  (5) نِة سر ب انر ِة يِف جر ، بِاْلُكوفر يرى الن ْهِديج ْ ةر أرُبو حير رر ْبِن ُثبرْيشر ُد ْبُن ُعمر نِي حُمرم  ثر د 

 وَل أجد له ترَجة. انظر التخري .

ة"، صح»"ضبب فوقها، وثتب يف اهلامش األيمن:  (6)  وهذا التصحيف نفسه يف َمطوطة ابن أيب الفوارس.«. ُقر 

ِس، بننه، ثننم عننزاآل املصنننِّف يف خترجيننه إىل ابننن أيب 783. وقنند مَضنن ]ده ضننعيفإسنننا (7) ُْشر
ننُد ْبننُن األر [ مننن طريننق حُمرم 

 الفوارس.

: مَض ] : ]710أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  يج
: ]842[. وابن الُقب ْيطِ اِرِس: ]774[. وابن البرطِّيِّ ور  [.783[. واْبُن أريِب الفر

الفوارس يف جزء يدعى: ]جزء فيه جلسان أحدَها عن أيب احلسنني عنيل بنن حممند بنن عبند احلديث أخرجه ابن أيب 

ب( ]الظاهرينة، جمنوع رقنم  –/أ 90اهلل بن برشنان، والريناِن عنن أيب الفنتح حممند بنن أَحند بنن أيب الفنوارس[ )َّ

= 
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ا  [883] نر ر ِز أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  أرْخربر رِّ ، أنبأنا املبارك بن أيب احلسن بن امْلُطر
نقينب أننا ال ،(1)

نْينِيج  الطاهر أبو عبد اهلل أَحد بن عنيل بنن املعمنر احلُسر
أننا أبنو احلسنن عنيل بنن حممند بنن  ،(2)

ِف  فال  العر
ِمنيج املقنرئ بانتقناء ابنن أيب الفنوارس  ،(3) أنا أبو احلسن عيل بنن أَحند بنن عمنر احلرام 

ُكوِِنج  احلافظ عليه، ثنا احلسن بن حممد بن احلسن الس 
ةر ثنا حُمر  ،(4) ْيريرمر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب خر م 

(5)، 

ةُ  ِة، ثنا ُقنر  ُبو امْلُِغ ر ْبِد امْلرِجيِد احلرنرِفيج أر ْ ُ ْبُن عر ِس، ثنا ُعمر ُْشر
ُد ْبُن األر ةر حُمرم  الِند  ثنا أرُبو ثِنرانر  ْبنُن خر

، عن احلسنن، عنن أمنه، عنن أ  سنلمة أهننا سنئلت عنن قولنه:  ُدويِسج ژ  ژ    ڈ   چ الس 

. قالننت: الكيننف جهننول، واالسننتواء غنن  معقننول، واإلقننرار بننه إيننامن،  [5]طننه:  چڑ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.7جاميع العمرية  –عا   3744 =

اَِّ،  منن طرينق (663( والفاللكائي يف ُشح أصنول االعتقناد )7/162) وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة ر  يرنى اْلنور ْ أريِب حير

 به.

ازُ  (1) ِز احلرِريميج القز  يِلّ ابن امُلطررِّ ُبو عر نْي، أر يِلّ ْبن احْلُسر  (.14/193هن(. تاريخ اإلسفال  )635، تويف سنة )املبارُك ْبن عر

د ْبن املعّمر (2) يّل ْبن املعّمر ْبن حُمرم  ينّي، ُشيف، نبيل، عريق يِف أرَْحرد ْبن عر لروّي احُلسر ْبد اهلل  العر السنيادة، لنه ، النّقيب أرُبو عر

نانر حينّب الرواينة ويكنر  أهنل احلنديث. ولنه ِشنعر  الر ابن النّّجار: ثر شعر وترسل، توىل نقابة الطالبيني بعد والدآل، قر

ث بالكري ، تويف سنة )  (.12/401هن(. تاريخ اإلسفال  )569فائق، وحد 

ُبو  (3) اَّ، أر ُة، ُمْسنُِد الِعرر يل، احلراِجُب الريِّقر
نِد بنِن ُيْوُسنفر امْلرْوىلر اجلرلِ نيِلِّ بنِن حُمرم  د بن عر يِلج ابُن امْلُْقِرِئ أريِب طراِهر حُمرم  ِن عر احلرسر

اِدّي  ْعُقوبر البرْغدر فال  بن ير نُدوقاا. ، اْبُن العر نة، صر ْيندر الّطِريقر نانر َحر نة، ثر ناب اخِلفالرفر ِمنْن ُحج  الِعْلم، ور ة ور اير ور ْيت الرِّ ف، ِمْن بر

 (.19/242هن(. س  أعفال  النبفالء )505تويف سنة )

ْضن (4) نِد ْبنِن اْلفر ِعيلر ْبنِن حُمرم   ْبِن إِْسامر
نْيِ ِد ْبِن احْلُسر ُن ْبُن حُمرم  اِسِم احْلرسر ُبو اْلقر نُكوِِنج أر ، روى الندارقطني عننه ِل الس  ، الُكنويِفج

رك حديريا من طريق مالك فقال: باطل هبذا اإلسناد، ومنن دون مالنك ضنعفاء. وقنال احلناثم: ثقنة منأمون. املسنتد

( النروض الباسنم يف تنراجم شنيوخ 210( التذييل عنىل ثتنب اجلنرح والتعنديل )3/116( لسان امليزان )4651)

 (.297احلاثم )

ْرب   (5) ْ  بن حر ْيريرمة ُزهر نائّي  . احلافظ أبو عبد اهلل ابن احلافظ أيب بكنرحممد بن أَحد بن أيب خر نةر الن سر ْيريرمر ابنن احلنافظ أيب خر

، قال اخلطيب: ثان فهام عارفا. وقال أبو عبد اهلل حممد بن احلسني الزعفراِن، ثنان حافظنا، اسنتعان بنه  ثّم البرْغداديج

أبوآل يف تصنيف ثتناب التناريخ. وقنال القناِض ابنن ثامنل: أربعنة ثننت أحنب بقناءهم، منا رأينت أفهنم مننهم وال 

( تاريخ اإلسفال  2/137هن(. تاريخ بغداد )297أبا عبد اهلل ابن أيب خيريمة. ما  سنة ) -ذثر منهم و -أحفظ:... 

(6/1011..) 
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 .(1)واجلحود به ثفر 
ْبِد امْلرِجيِد. ْ ِ ْبِن عر ، وغريب من حديث ُعمر

الِد  ةر ْبِن خر  غريب من حديث ُقر 
أبو بكر أَحد بن إسحاَّ الصبغي: قد يضع وقال احلاثم أبو عبد اهلل: قال الفقيه  [884]

وقنننال:   [2]التوبنننة:  چڀ  ڀ  ڀ  چ قنننال تعننناىل: « عنننىل»بموضنننع « يف»العنننرب 

ومعناآل: عىل األرض، وعىل النخل، فلنذلك قولنه:   [71]طه:  چہ  ہ  ہ  ھ  چ

 .(2)أي: عىل العرش، ثام صحت األخبار عن رسول اهلل   [16]امللك:  چڄ  ڃ  ڃچ 
ْعنُروف   [885] نْ ِ ْبنِن مر نْن ُبكر ، عر

اِقنف  اِمِد ْبِن ور ْن حر ، عر اص  و  الُِك ْبُن خر الر مر قر ور
نْن  ،(3) عر

ي انر  اتِِل ْبِن حر ُمقر
ىلر   [7ة: ]املجادل  چڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  چ :  (4) : ُهور عر الر قر

ُهْم  عر ْرِش، ِعْلُمُه مر العر
(5).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ]إسناده ضعيف (1) : مَض ]710. وانظر ما سبق. أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  ِميج  [.783[. واحلرام 

نر  أهننام قناال: يف  وبنحوآل قال الطربي، ثم أخرج عن ابن جري  وابن أيب إسحاَّ (2) ْيامر نىلر ُمْلنِك ُسنلر يف قولنه تعناىل }عر

 (.412 - 2/411ُمْلِك سليامن. تفس  الطربي )

ناِِض، قنال ابنن حجنر: صندوَّ فينه (3) ن اْلقر ُ رسِّ ناذ  امْلُفر ُبنو ُمعر ، أر اِِنج غر امر اُل: الد  ُيقر ، ور ِديج سر
ْعُروف  األر ْ ُ ْبُن مر لنني. تناريخ  ُبكر

 (.768التقريب ) (4/318اإلسفال  )

يج  (4)
ي انر الن ْبطِ اتُِل ْبُن حر اُز، صدوَّ فاضل،   ُمقر ُبو بِْسطرا ر البرْلِخيج اخلرر   (.6867. التقريب )4، أر

ِويٌّ ثام قال املصنِّف. (5) رر  مالك بن خواص وشيخه حامد: َل أجدَها، واألخ : هر

ناِِض 592خرجه عبد اهلل يف السنة )وأ ناذ  قر نا ُمعر بر  أر
ْعنُروف  نْ ر ْبننر مر نِمْعُت ُبكر : سر الر ، قر

ْيُمون  نِي أريِب، نا ُنوُح ْبُن مر ثر د  ( حر

ُه. وإسنادآل جيد. ْولر اِك، قر ح  ِن الض  ، عر ي ان  اتِِل ْبِن حر ْن ُمقر ، عر اُبورر ْيسر  نر

 يف السنة، به، لكنه َل ينذثر الضنحاك. وحسننه األلبناِن. َمتِن العلنو ( عن عبد اهلل369وأوردآل الذهبي يف العلو )

 (.138)ص

( من طرينق 7/152( وابن بطة يف اإلبانة )655( واَجري يف الرشيعة )1698وأخرجه أبو داود يف مسائل أَحد )

ن670ْأَحد بن حنبل. وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) ِد ْبِن مر . وأخرجه ( من طريق حُمرم  ُصور  الطجويِسِّ

، بنه، منن قننول 909البيهقني يف األسنامء والصنفا  ) ْيُمنون  ، ثفالثنتهم: عنن ُننوِح ْبنِن مر نِعيِد ْبنِن ُننوح  ( منن طرينق سر

اِك. وعند الفاللكائي: من قول مقاتل. ح   الض 

سنال وأبنو عبند اهلل بنن ( عن مقاتل، عن الضحاك، به، ثم قال: أخرجه أبو أَحند الع356وأوردآل الذهبي يف العلو )

= 
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اِقد  وغ آل. /  اء عبد اهلل بن ور جر ، روى أيضا عن أيب رر ِويٌّ رر  [/ب94]حامد بن واقف: هر

ُد ْبُن أرَْحرندر ْبنِن متر نا    [886] أخربِن حُمرم 
ادس عرشني رمضنان سننة ثنامن ينو  السنبت سن 

نِنيِّ ْبنُن  ْبنُد الغر ، أبنا احلرافُِظ عر ةر وثفالثني وسبعامئة بقراءيت عليه: أبنا أَحد بن عبد الدائم بن نِْعمر

لرِفيج  اِحِد، أبنا أرُبو طراِهر  السِّ ْبِد الور نلرِفيج يف اإلجنازة عامنة قال اب –عر ، –ن عبد الدائم: وأنا السِّ

بمكة، أبنا أبو عبد اهلل احلسني  (1) مللك بن احلسن بن عيل بن بِتِن ةر األنصاريأنا أبو حممد عبد ا

ِويج الفقيه  بن عيل الن سر
اء بن سعيد بنن ُعبرْينِد  (2) جر قد  علينا مكة، أبنا أبو حممد إسامعيل بن رر

ِِنج  فالر ْسقر اهللِ العر
، أخربِن أبو احلسني  (3) نر فالر ْسقر َْحر بِعر ُد ْبُن أر َْحرِن حُمرم  ْبِد الر  امْلرلرطِنيج در ْبِن عر

ثننا  ،(4)

افِِقيج  أبو احلسن حممد بن أَحد بن أيب شيخ الر 
ثننا أَحند  ،(6)ثنا احلسن بن موسى الكنناِن  ،(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بطة وأبو عمر بن عبد الرب ب سناد جيد، ومقاتل ثقة إما . =

ناِرّي  (1) د بن بِتِن نةر اأْلْنصر يّل بن حُمرم  د عبد امْللك بن احْلسن بن عر ُبو حُمرم  نلفي يف " ، شنيخ صنالح، جناأر ور بمّكنة، ذثنرآل السِّ

ا وسبعني حّجة، وزار الن بِّي  فر "، وأّنه حّ  سْبعا ةر مّرة، وله يف ثّلْ سنة مائة ُعْمرة يف رجب،  معجم الس  رْشر عر عر ْربر أر

 ( فيمن تويف يف سنة َخسمئة تقريبا.10/844وشعبان، ورمضان، وعرش ذي احلّجة. تاريخ اإلسفال  )

 بن املحب الصامت(، وسيأيت بعد قليل.ووثقه املصنِّف )ا

ا. توضيح املشتبه ) فتحهر ْشديد النجون ور تر الت اء، ور رْس اْلبراء ور  (.9/29و "بِتِن ُة": بِكر

(، وقننال ابننن العننديم: تننويف سنننة 6/2723( وبغيننة الطلننب يف تنناريخ حلننب )14/283ترَجتننه يف تنناريخ دمشننق ) (2)

 حا وال تعديفالا. هن( أو بعدها. وَل يذثرا فيه جر444)

املقرئ، األديب، وثقه املصنِّف )ابن املحب الصنامت( ثنام سنيأيت بعند قلينل، وقنال اخلطينب: ثتنب إليننا باإلجنازة  (3)

 هن(.423بجميع حديريه، تويف سنة )

 (.435، 9/387( تاريخ اإلسفال  )8/403( تاريخ دمشق )171، ترَجة1/401ترَجته: املتفق واملفرتَّ للخطيب )

قرئ، الفقيه، الشافعي، نزيل عسقفالن، صاحب ثتاب "التنبيه والرد عىل أهنل األهنواء والبندع" مطبنوع، قنال أبنو امل (4)

ِّ بكر بن جاهد، وأيب بكر ابن األنباري، وَجاعنة، مشنهور  بالريِّقنة واإلتقنان.  ْن ُأيبر ا عر ْرضر اِِن: أخذ القراءة عر عمرو الد 

حُلسني ثري  العلم ثري ر التصنيف يف الفقه، وثان يتفقه للشافعي، وثنان وسمعت إسامعيل بن رجاء يقول: ثان أبو ا

 (.8/444( تاريخ اإلسفال  )51/71هن(. تاريخ دمشق )377يقول الشعر ويرسآل ويعجب به. تويف سنة )

 سيأيت احلديث عنه بعد قليل. (5)

 َل أجدآل. (6)
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ْهب  القر   بن ور
هذآل مذاهب أهل العلم وأصنحاب »قال: قال أَحد بن حممد بن حنبل:  (1)

إىل يومننا  هبا املقتدى هبم فيها من لدن أصنحاب النبني  األثر املتمسكني بعروهتا املعروفني

هذا، وأدرثت من علامء أهل احلجاز والشا  وغ هم، فمن خالف شيئاا من هذآل املذاهب أو 

طعن فيها أو عناب قائلهنا فهنو َمنالف مبتندع وخنارج عنن اجلامعنة زائنل عنن مننه  السننة 

 «.وسبيل احلق

ا، إننام هنو سننة ويسنترينى يف اإلينام»فذثر أشياء منهنا:  ن غن  أن ال يكنون االسنتريناء شنكًّ

 «.ماضية

واملاء فوَّ السامء السابعة، وعرش اهلل فوَّ املاء، واهلل عنىل العنرش فنوَّ السنامء »وقال: 

 «.السابعة، ودونه ُحُجب  

ِرُج قوماا من النار بيندآل، »وقال:  ، منن  [164]النسناء:   چڃ  چ  چ   چ  چ وُ ْ

املِاا (2)اهلل  ِل اهلُل متكلاما عر زر  «.سمع موسى يقيناا، وناوله التوراة من يدآل، وَل ير

وقد ُخلِقِت اجلنُة وما فيهنا، وُخلِقنِت الننار ومنا فيهنا، خلقهنام اهلل، ثنم »وقال قبل ذلك: 

ڳ    ڳ  ڳ  چ ول اهلل: خلق اخللق هلام، ال يفنيان وال يفنى ما فيهام أبداا، ف ن احت  مبتدع بق

ونحو هذا من متشنابه القنرآن، قينل لنه: ثنل  ء ممنا ثتنب اهلل   [88]القصص:  چ ڳ  ڱ

 علينننه الفنننناء واهلنننفالك هالنننك، واجلننننة والننننار خلقهنننام اهلل للبقننناء ال للفنننناء وال للهنننفالك،

ُمْتنر عند قينا  السناعة وال عنند النفخنة وال وَها من اَخرة ال من الدنيا، واحلور ا  لعني ال ير

ا؛ / ألن اهلل خلقهن للبقاء ال للفناء، وَل يكتب عليهن املو ، فمن قنال خنفالف  [/أ95] أبدا

 ذلك فهو مبتدع.

ُحب  اْلَعَرِب إِيََمٌن، ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها وحيبهم حلديث رسول اهلل: "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َل أجدآل. (1)

أر يف املخطو  ثام يف الطبقا ، واهلل أعلم. (:1/29)من اهلل( ثذا، ويف طبقا  احلنابلة ) (2)  "ِمْن فِيِه". وحيتمل أن ُتْقرر
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 .(2)، وذثر بقية الكتاب ..«.(1)" َوُبْغُضُهْم نَِفاٌق 

اِِن  ُه الد  قر ث  ، ور ْشُهور  : ُمْقِرئ  مر اِويِه امْلرلرطِيج رر ور
(3). 

 وإسامعيل بن رجاء: ثقة.

لرِفيِّ  ْيُخ السِّ شر ور
 : ثقة. (4)

: لعله صاحب اجلزء املشهو افِِقيج  .(5)ر والر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننْيم  يف 6998( واحلنناثم )2537( والطننرباِن يف األوسننط )4/355أخرجننه العقننييل يف الضننعفاء الكبنن  ) (1) ( وأبننو ُنعر

، ثنن2/333احللية ) الِنك  ْعِقنُل ْبنُن مر ن، ثننا مر ِّ َّشِّ ، ( من طرينق أريِب ُمْسنلِم  اْلكر نرنس  نْن أر ، عر
ابِنت  نْن ثر ، عر ا اهْلرْينريرُم ْبنُن َجر ناز 

 عر 
ابِت  ِديِث ثر ِريب  ِمْن حر ِديث  غر : حر يم   إاِل  اهْلرْيريرُم. وقال أبو ُنعر

ابِت  ْن ثر ْرِوآِل عر ْ ير در مرفوعا. قال الطرباِن: َلر نر  فر ، تر نرنس  ْن أر

. وصحح إسنادآل احلاثم، و قال الذهبي: اهليريم منرتوك، ومعقنل ضنعيف. وقنال األلبناِن: ضنعيف بِِه اهْلرْيريرُم ْبُن َجر از 

ا. السلسلة الضعيفة )  (.1190جدًّ

: مَض ] (2) ائِِم: مَضن ]784اْبُن متر ا   ْبِد الد  أرَْحرُد ْبُن عر [. 778[. وعبند الغنني: هنو صناحب "الكنامل"، مَضن ]741[. ور

: مَض ] لرِفيج  [.742والسِّ

ْعنننىلر يف طبقنننا  احلنابلنننة )هنننذآل الرسنننالة )الكتننناب( سنننا ( ب سننننادآل إىل أيب العبننناس 36 - 1/24قها ابنننُن أيب ير

ب نهر عليهنا  ننْير النروايتني اختفالفنا  يسن ة، نر بر ، عن اإلما  أَحد، بطوهلا، وقد اختِها املصننِّف هننا، ور اإِلْصطرْخِريِّ

 املصنِّف ثام سيأيت.

ُد، امْلُقْ  (3) وِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُجر نرر اإِلمر نِعْيِد بنِن ُعمر نر بنِن سر نِعْيِد بنِن ُعنرْيامر ُن بنُن سر و ُعنرْيامر ْمنر  ُبنو عر ُلِس، أر اَِلُ األرْندر ِرُئ، احلراِذَُّ، عر

ِويج  ، ثُ  األُمر ، الُقْرُطبِيج ُليِسج ْوالرُهُم، األرْندر نة مر اعر عر الربر اِحف، مر علِم امْلرصر اءا ، ور ِرْير ِعلِم الِقرر ى يِف حتر ْيِه امْلُنْترهر اِِن، إِلر م  الد 

. وهننو صنناحب ثتنناب "السنننن الننواردة يف الفننتن"، مطبننوع، سننامآل  لِننكر ننْ  ذر غر الن ْحننو، ور الت ْفِسننْ  ور يِف علننم احلرننِدْيث ور

ائِنرننة(، وقنن ننِرآِل يِف احلرننِديِث. تننويف سنننة )الننذهبي: ثِترنناب )الِفننترن الكر برحج ننىلر تر نندلج عر هننن( سنن  أعننفال  النننبفالء 444ال: ير

(18/77.) 

 يقصد: ابن بِتِن ةر األنصاري. (4)

، رواينة أيب بكنر أَحند بنن عبند الكنريم احللبني، "جزء فيه من حديث أيب احلسن حممد بن أَحد الرافقي، عن شيوخه (5)

 ([. 33 – 1، ورقة )107جاميع العمرية  –عا   3843عنه. الظاهرية ]جموع رقم 

َل أجد للرافقي ترَجة، ولكن قال ابن عساثر: )حممد بن أَحد بن عبد اهلل، أبو احلسن، قند  دمشنق حاجنا، وحندث 

 عن صالح بن عيل النوفيل، روى عنه: أبو عيل بن أيب الزمزا  الفرائيض(. فلعله هو الرافقي.

 (.2/1277اِن" ثفال  حول الرافقي وجزئه، راجعه يف: موارد ابن عساثر )وللدثتور "طفالل بن سعود الدعج
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وهذا الكتاب هو الذي رواآل أبو العباس أَحد بن جعفر بن يعقوب بنن اإِلْصنطرْخِريج 
(1) 

 عن أَحد، إال أن يف رواية اإِلْصطرْخِريِّ زيادا  ليست يف هذآل الرواية، فاهلل أعلم.

يف  قال احلافظ أبنو موسنى حممند بنن أيب بكنر بنن أيب عيسنى امْلرنِدينِيج األصنبهاِن [887]

 بنفال ِعْلنم   – (2)ا" ثتاب "احِلن 
 
ل نمر يف  ء ْن تركر ِمنلر : »-وقد رد  عىل بعِض مر ِمنلر ثنام عر نفال  عر هر فر

ِ  أبو عبد اهلل حممد  ُ  ْبُن اهلاُمر ترى اإلماُ  واهلاُمر الفر
بن أستاذنا اإلما  أيب القاسنم إسنامعيل بنن  (3)

«. ويل والتكييف فيهناحني ذثر إمرار أحاديث الصفا  عىل ظاهرها وترك التأ  (4)حممد 

ف ْن ُسِئْلنرا عن ذلك يو  القيامة، أقسمنا بعظمته إننا ثننا ال نحنيط ِعْلناما بأمريناِل هنذا »ثم قال: 

اِئلِِه  ُه إىل قر اِعريِِه احلديِث، فوثلنا ِعْلمر بر  «.، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْبنِد اهللِ الفناريس (1) ، ذثنرآل ابنن أيب يعنىل يف طبقنا  احلنابلنة  أبو العباس أَحد بن جعفر بنن يعقنوب ْبنن عر اإِلْصنطرْخِريج

ْن إمامنا أشياء، منها:..." فساَّ هذآل الرسالة الطويلة.(، وقال: "روى 1/24)  عر

ين  (2) بكرسنن احلنناء املهملننة وتشننديد النننون، هكننذا ضننبطه املصنننِّف، وهننو يف عننداد املفقننود، ووجنندُ  أن  شننمس النندِّ

 [.779(. وقد مضت ترَجة أيب موسى امْلرِدينِيِّ ]763السخاوي نقل منه أيضاا. انظر: املقاصد احلسنة )ح

اِِن  (3) ْضل الت ِميِمّي اأْلرْصبرهر د ْبن اْلفر ِعيل ْبن حُمرم  د ْبن إِْسامر ْبد اهلل  حُمرم  ننرةِ  أرُبو عر : ُولِدر يِف سر ى امْلرِدْينِيج ُبو ُمْوسر الر أر افِِعّي، قر  الش 

البر 500) ِة ور ناحر صر  يِف الفر
د  بِْ ُ أرحر ُمُه ثر تقد  انر ير ا ثر ت ى مر الُعُلْوِ  حر ِة ور غر اماا يِف اللج ارر إِمر صر ، ور

أر نرشر نانر هن(، ور ثر ، ور
ِ
اء ثر النذ  يرناِن ور

 ْ ةا ِمنْن ُشر لر اِن، أرْمىلر َُجْ اِن اللِّسر ير رر جر ِة ور غر ْفِسِه يِف اللج ىلر نر ُله عر ُبْوآُل ُيفضِّ ِر أر نعر ِصنغر ة  مر ريِنْ ر نانِْيُف ثر نُه ترصر لر (، ور
نْيِ نِحْيحر ِح )الص 

نرةر ) انر سر ذر ا ر هِبرمر ُبْوآُل. تذثرة احلفاظ للذهبي )526ِسنِِّه، مر آُل أر در قر فر  (.20/83(، س  أعفال  النبفالء )4/52هن(، ور

 سنة، رَحه اهلل. 26وعىل هذا يكون عمرآل حني وفاته 

ِحيح ُمْسلِم(، وثذلك ُْشح لصحيح البخاري، فاخرتمته املنية قبل إمتنامهام، وقد ابتدأ بتأليف )الت   ح صر ْ ْحِرير يِف ُشر

نيهام. انظنر: طبقنا  الشنافعية لْلسننوي  فأمتهام أبوآل، وَها يف عداد املفقود، ينقل عنهام النووي وابن حجنر يف ُشحر

(326.) 

ْيُخ اإِلْسفالر  (4) ُة، احلرافُِظ، شر فال مر اُ ، العر ِ ج اإِلمر يِلِّ بِن أرَْحردر بِن طراِهر  الُقرر ْضِل بِن عر ِد بِن الفر ِعْيُل بُن حُمرم  اِسِم إِْسامر ُبو القر ، ِ ، أر

، األرْصنبرهر  ْلِحنيج ، ُثم  الط  نى الت ْيِميج ُبنو ُمْوسر نالر أر ِهْينِب(. قر ْ الرت  ِغْينِب ور ْ ترناِب )الرت 
ننُِّف ثِ نن ِة، ُمصر اِ  السج نُب: بِِقنور ق  ، امْلُلر اِِنج

ُة أر  ُقنْدور آل، ور ِِ  عر
ِ
ء امر ُأْستراُذ ُعلر قتِه، ور ِة ور م 

ئِ اُ  أر ِعْيُل احلرافُِظ إِمر اِسِم إِْسامر ُبو القر : أر نن ةِ امْلرِدْينِيج نْنُه  ْهنِل السج نرا عر ثر ند  انِنِه، حر مر يِف زر

نْهُ  عر اِسِم ُهور ُأْستراِذي يِف احلرِدْيِث، ور ُبو القر : أر اِِنج ْمعر  الس 
ْعد  الر أرُبو سر قر يراتِِه. ور اِل حر ة  يِف حر راعر ُهنور  َجر ، ور نْدرر ا القر نذر نذُ  هر أرخر

ننا األردِب، عر ننِة ور غر اللج احلرننِدْيِث ور ننا   يِف الت ْفِسننْ ِ ور ننانِْيِد. سنن  أعننفال  النننبفالء )إِمر األرسر (، وانظننر: 20/80ِرف  بِننامْلُُتْوِن ور

 (.3/408األنساب للسمعاِن )
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 اإِلْلبِِ يج  [888]
ْسُعود  اِهيُم ْبُن مر اَّر إِْبرر الر أرُبو إِْسحر قر اِئِدآِل: (1) ور ْعِض قرصر  يِف بر

ْيبِِه فراألرْمُر هللِ  ْرِشِه   ***   يِف غر ىلر عر ُد اهللر عر حِّ  ُتور

ا امر   ***   ور د  يِف الس  ى أرحر م  ا ترسر مر ْ ُ اهللِ بِاهللِ ور  (2)ألرْرِض غر

اِ ِّ  اِدير ْيِخنرا الور نْير شر بر
(3)  / . ُة أرْنُفس  ْسر نْير أيب إسحاَّ هذا: َخر بر  [/ب95]ور

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يد  يف ذلك، تنويف يف  (1) ِم، ُجِ فقيه أندليس من أهل ُغْرنراطة، فاضل زاهد عارف، ثري  الشعر يف ذ  الدنيا واملواعظ واحِلكر

 منتصف القرن اخلامس اهلجري.

(، األعننفال  للننزرثيل 10/127(، تنناريخ اإلسننفال  )520تمس يف تنناريخ رجننال أهننل األننندلس )انظننر: بغيننة امللنن

(1/73.) 

 دمشق،  : حممد رضوان الداية[. ومطلع القصيدة:  –( ]دار قتيبة 64ديوان أيب إسحاَّ اإِلْلبِِ يِّ )ص (2)

ُ بِاهللِ  را امْلُْغرتر ا أرهيج  ***   فِر  ِمنر اهللِ إىِلر اهللِ    ير

اِدي آِ   (3) ْبِد اهلل ِ اْلور ُبو عر ، أر ْييِسج اِسم  القر د  ْبِن قر ابِِر ْبِن حُمرم  ُد ْبُن جر ث  ، حُمرم  ِقينه  ُمْقنِرئ  حُمرندِّ ناِعر  فر ، شر يج
ن، امْلرنالِكِ ُثم  التجوُنيِسج

نرِة ) ْولُِدآُل يِف سر ، مر ال  ح  نرةر )673رر ْينرا سر لر ِد ر عر : قر بِيج هر الر الذ  نعر إىِلر 722هن(. قر جر ترنابر الت ْيِسنِ ، ُثنم  رر
ْينِه ثِ لر ْأُ  عر رر قر هن(، ور

لُ  الر يِف األرْندر جر ، ور ، ُتنوُ ُتوُنسر انِي نةر ِعننير اْلُبْلدر جر األرْربر نر  خر ، ور نة  فر
ائِ ْيِه طر لر ترفال عر ، ور برارر

ِقير اْلكِ لر ، ور ةر نْجر ى إىِلر طر اْنترهر ر يِف ِس، ور يفِّ

نرةر ) ِل سر بِيع  األرو   هن(. اهن.749رر

، ذثنرآل النزرثيل. ولنه: )برننام  ابنن جناب بِن   ( يِف ُجرل ند  ثر اُن ِشْعر  ُه )ِديور اِدي آِ (، مطبنوع. ولنه )منظومنة يف لر ر اْلنور

[. انظننر: خزانننة الننرتاث 890 /9خزانننة تطننوان، املغننرب، رقننم احلفننظ: ] -إحصنناء سننور القننرآن( َمطننو  

[87386.] 

 (.6/68(، األعفال  للزرثيل )2/180انظر: معجم الشيوخ الكب  للذهبي )
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 اهلل على العرش
َّ
 باب الدلي  على أن

نن ِة  [889] ُ  يِف السج ْكر  األرْثرر ُبو بر الر أر قر ور
ن ،(1) ْييِسج اِهيمر اْلقر نُد ْبنُن إِْبنرر نرنا حُمرم  : ُقْلنُت  (2) ثر نالر قر

 
ِ
ء نامر : يِف الس  الر نرات قر ب  ْعِرُف رر ْيفر نر ُه: ثر ُه ِقيلر لر ن  ِك أر ِن اْبِن امْلُبرارر ى عر : حُيْكر نْبرل  ِة  أِلرَْحردر ْبِن حر نابِعر الس 

ْرِشِه حُيردج  ىلر عر عر
ا  (4) ،(3) نر ا ُهور ِعنْدر ذر كر : هر

(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُ ، احلرافُِظ، العر  (1) يج َل يصل إلينا، وصاحبه: هو اإِلمر
نائِ ايفج األرْثنرر  الط  نانِئ اإِلْسنكر نِد بنِن هر ْكنر  أرَْحرنُد بنُن حُمرم  ُبو بر ُة، أر  -فال مر

ْلبِّي  : الكر ِقْيلر ا يِف "ِعلنل احلرنِديث". قنال ابنن حجنر: ثقنة  -ور ترابا
ثِ نرن" ور ن فر "السج ا  أرَْحرد، صر تلِميُذ اإِلمر د األرْعفالرِ ، ور أرحر

 (.103( التقريب )12/623هن(. س  أعفال  النبفالء )273 سنة )حافظ له تصانيف، س. تويف

 (.2/332( وقال: نقل عن إمامنا أشياء. وانظر: املقصد األرشد )1/267ذثرآل ابن أيب يعىل يف طبقا  احلنابلة ) (2)

" بالياء، ثذا يف األصل، ويف طبقا  احلنابلة مريلها، أما يف الرد عىل املرييس والرد عنىل (3)  اجلهمينة للندارمي والسننة "حُيردج

( بالباء. دل  لعبد اهلل واإلبانة البن بطة واألسامء والصفا  للبيهقي ودرء التعارض: )بِحر

بنائن  ولفظ "احلرّد" من األلفاظ املجملة التي َل ترد يف الكتاب والسنة، فيستفصل يف مراد املتكلِّم هبا، ف ن أراد أنه 

ْفير العلو: فهذا باطل.عن خلقه: فهذا املعنى صحيح، وإن أ  راد أن يكون حمصورا حُيا  به، أو أراد بنفيه نر

" هلل  ةر الُعُلوِّ "، وتعني باحلد: "ِصفر د  عليهم ابن املبارك.واجلهمية تدعي نفي "احلرد  رر  ، فالنتيجة: أهنم ينفون العلو، فر

ادر ابن املبارك فقال: )وملا ثان اجلهمية يقولون ما مضنمونه: "إن اخلنالق ال يتمينز  وقد بني شيخ اإلسفال  ابن تيمية ُمرر

ر ابن املبارك أن الرب  برني  عنىل عرشنه مبناين خللقنه  عن اخللق"، فيجحدون صفاته التي متيز هبا وجيحدون قدرآل: فر

؛ ألن اجلهمية ثانوا يقولون: "ليس له حد، وما ال حند لنه ال يبناين املخلوقنا ، وال رر احلرد  ثر ذر يكنون  منفصل عنه، ور

فوَّ العاَل؛ ألن ذلك مستلز  للحد"، فلام سألوا عبد اهلل بن املبارك: بامذا نعرفهت قال: بأنه فوَّ سمواته عنىل عرشنه 

بائن من خلقه. فذثروا له الز  ذلك الذي تنفيه اجلهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فنوَّ العنرش 

 ( باختصار يس .44 - 3/42بحد(. بيان تلبيس اجلهمية )ومباينته للمخلوقا  فقالوا له: بحدت قال: 

نرا(. (4) ا ُهور ِعنْدر ذر كر الر أرَْحرُد: هر  ورد يف مصادر التخري : )قر

 . ابن املبارك: هو عبد اهلل.خب صحيح (5)

نة 84) "إثبا  صفة العلو"أوردآل ابن قدامة يف  درء التعنارض فيام عزاآل إليه ابن تيمية يف  –( وأخرجه اخلفالل يف السج

( مننن طريننق األثننر ، هبننذا اإلسننناد. وهننو يف طبقننا  احلنابلننة 157 - 7/156وابننن بطننة يف اإلبانننة ) – (2/34)

وِذّي(. وهتنذيب سننن أيب داود وإيضناح 5/1024( وتاريخ اإلسفال  )1/267) ( وتصحف فيه )األثر ( إىل )امْلرنرج

 (.5/2228مشكفالته )
( 598( )22( لننه، وعبنند اهلل يف السنننة )162( )67( والننرد عننىل اجلهميننة )118يسنن )وأخرجننه النندارمي يف الننرد عننىل املري

( 899( وابنن منندة يف التوحيند )156 - 7/155( وابن بطة يف اإلباننة )309( واللفظ منه، وابن املقرئ يف معجمه )216)

= 
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َْحر  [890] ْينربر اْبنرِة أر ىلر زر ْأُ  عر رر ِب قر ْبِد اخلرالِِق ْبِن األرْنجر ْن عر ، عر در
ْبُد امْلرلِِك  (1) نرا عر ْنبرأر إِْذناا، أر

اِسِم  اِريج  ،(2)ْبُن أريِب القر  األرْنصر
د  ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ِعيلر عر أنا أرُبو إِْسامر

ْبِد  ،(3) ِد ْبِن عر ُد ْبُن حُمرم  نرا حُمرم  ثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنن قدامنة يف "إثبنا  صنفة (، وا903( )902( والبيهقي يف األسامء والصنفا  )26ص 16والصابوِن يف عقيدة السلف )ح =

نِقيق  403 - 402، 8/401( والس  )399( والذهبي يف العلو )83العلو" ) نِن ْبنِن شر نيِلِّ ْبنِن احْلرسر ( من تسنعة طنرَّ: عنن عر

: يرُقوُل:  َُ َ  َعنَا الَْعنْرِش َبنائٌِن ِمنْن َخ  َنْعِرُف َربَّنَا »َسِمْعُ  َعبَْد اهللَِّ، َيُقو ِْ َسنََمَوا َُ َكنََم َقاَلنِ  َفْوَق َسْب ، َوَِل َنُقنو ْلِقنِه بَِحند 

ْهِميَُّو:   . إسنادآل صحيح. عبد اهلل: هو ابن املبارك.، َوأََشاَر بِيَِدِه إَِ  اْلَْر ِ «"َهاُهنَا"اْْلَ

(، بينان تلبنيس اجلهمينة 333وصححه ابن تيمية والذهبي وابن القيم واأللباِن انظر: الفتوى احلموية الكربى )ص

( 4/1298(، الصننواعق املرسننلة )214، 213، 135، 2/134( اجننتامع اجليننوش اإلسننفالمية )416 - 3/415)

 (.152َمتِ العلو )ص

 ( عن ابن املبارك.14( )13واخلرب يف خلق أفعال العباد للبخاري )

نة   - 7/158)وابنن بطنة يف اإلباننة  -( 2/34فيام عزاآل إليه ابن تيمية يف درء التعنارض ) –وأخرجه اخلفالل يف السج

159 : نالر ْوِذيِّ قر ناِج امْلرنرج ِد بنِن احلرج  ْكر  أرَْحردر ْبِن حُمرم  ينَل، َلنُه َرَوَ َعنِل  ْبنُن  -َسنِمْعُ  َأَبنا َعْبنِد اهللَِّ ( من طريق أريِب بر
َوقِ

ُه قِيَل َلُه: َكْيَف َنْعِرُف اهللََّ   ، َعِن اْبِن اْْلَُباَرِ ، َأنَّ َسِن ْبِن َشِقيق  ََْ . ا : َعَا اْلَعْرِش بَِحد  ََ :  -َقا ََ ، «َبَلَغنِي َذلَِك َعنْنهُ »َفَقا

ََ َأُبو َعْبنِد اهللَِّ:  ى [، ثنم قناَ: 210]البقنرة:  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئَوَأْعَجَبُه، ُثمَّ َقا

 إسنادآل صحيح. أبو عبد اهلل: هو أَحد بن حنبل. [.22]الفجر:  ائ ائ ەئ ەئ

نة  ( منن طرينق 1209( )1208واهلروي يف ذ  الكفال  ) –بن تيمية والذهبيفيام عزاآل إليه ا –وأخرج اخلفالل يف السج

اِِنِّ قال:  ِعْيلر الكِْرمر ْرِب بِن إِْسامر  حر
د  َنَعنْم »: هو عا العرش بَِحد   قناَ: -يعني ابن َراَهَوْيِه  -قل  إسحاق أيب حُمرم 

. إسننادآل صنحيح. انظنر: درء التعنارض َعْرِشنِه َبنائٌِن ِمنْن َخْلِقنِه بَِحند  وذكر عنن ابنن اْلبنار  قناَ: ُهنَو َعنَا «. بَِحد  

( عن حرب. وانظر 159 - 7/158(. واخلرب يف اإلبانة البن بطة )482( واللفظ منه، والذهبي يف العلو )2/34)

 (.13/244ترَجة "حرب" يف س  أعفال  النبفالء )

ِقْيُه اجلرلِي (1) اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر نن  الش  سر نِر بنِن حر م  ِب بنِن ُمعر ْبُد اخلرالِِق بُن األرْنجر  عر
د  ُبو حُمرم  ْيِن، أر ُر، ِضيراُء الدِّ م  ُث، امْلُعر دِّ ل، امْلُحر

ّي  اِقّي، النِّْشترِْبِ غر ، ُثم  االِعرر لر بر ، ور ينرا ِمنُْه إاِل  اخلرنْ ر أر ا رر يراُء: مر الر احلرافِظ الضِّ ُف بِاحلرافِظ، قر ُيْعرر ، ور افِِعيج نُه مْلراْرِدْيني، الش  ن  نرنا أر

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ افِظ  ِقيه  حر  (.23/239هن(. س  أعفال  النبفالء )649فر

تْ  (2) ُبو الفر ُة، أر اُ ، الريِّقر ْيُخ، اإِلمر نْهل  الش  ْبِد اهللِ بِن أريِب سر اِسِم عر ْبُد امْلرلِِك ابُن أريِب القر ناح  ِح عر نُْصنور  بنِن مر اِسنِم بنِن أريِب مر بنِن القر

ْيخ صر  : ُهور شر اِِنج ْمعر الر الس  ، قر ِويج ، اهلررر ُروِخيج ناِمعر الكر ْينِه )جر لر ْأ  عر نرر ، قر نة  ، ثِقر نُدوَّ  ِة، صر ن السِّ ر سر ، حر الِح، ديِّن، خر ِّ

نرةر ) ا ر سر (. مر ِمِذيِّ ْ  (.20/273هن(. س  أعفال  النبفالء )548الرتِّ

ْبُد اهللِ بُن حُمر  (3) ِعْيلر عر ُبو إِْسامر ، أر بِْ ُ ُة، احلرافُِظ الكر اُ ، الُقْدور ْيُخ اإِلْسفالرِ  اإِلمر نيِلِّ بنِن شر نِد بنِن أرَْحرندر بنِن عر نيِلِّ بنِن حُمرم  ِد بِن عر م 

ِويج  اِريج اهلررر نُْصْوِر بِن مّت األرْنصر ِر بِن مر ْعفر اِريِّ جر ْوُب األرْنصر يج ة أريِب أر ي  ، ِمْن ُذرِّ انر اسر تراب )ذر ِّ ، شيُخ ُخرر
نُِّف ثِ ، مصر

= 
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اهلل ِ احْلراثُِم 
طِيج إِْمفالر  (1)  اأْلرْنامر

د  ُد ْبُن حُمرم  نرا حُمرم  ، ثر ءا
ناِئيج  ،(2)  اْلكِسر

نْيِ اِهيُم ْبُن احْلُسر نرا إِْبرر ثر
(3)

نرنا  ، ثر

ِِنج  يرى امْلردر ْ ْبُد اهلل ِ ْبُن حير عر
نِن الن بِنيِّ  ،(4) ، عر ةر ْينرر ْن أريِب ُهرر ِج، عر ِن األرْعرر نراِد، عر ْن أريِب الزِّ ، عر الِك  نرا مر  ثر

  : ننالر ْلننَق َكَتننَب كَِتاًبننا َفُهننَو ِعنْننَدُه َعننَا َعْرِشننهِ »قر َلَبننْ  " :َْلَّننا َقىَضنن اهللَُّ اْْلَ َِ تِنني  إِنَّ َرْْحَ

َضبِي َِ"»(5). 

اُن  ْثور : ذر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ُه عر عر ابر تر
اُ  ْبُن ُمنربِّه   (6) َهر  ور

(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرناُل ِمننر  = ثِرّيناا ُقّحناا، ير نانر أر فالرِ ( )ومنازل السائرين( الذي ُشحه ابن القيم يف "مدارج السالكني"، قنال النذهبي: ثر الكر

كِن ُه لر  لر ة، ور لِّمر نة، امْلُتركر ِفينِه أرشنيراُء ُمْطِربر (، فر نائِِرْينر نرناِزل الس  ترابِنِه )مر
نلرف يِف ثِ ة الس  م 

ئِ سر أر ِجيب  الر ُيْشبُِه نرفر فِينِه ُه نرفرس  عر ور

 (.18/503هن(. س  أعفال  النبفالء )481أرشيراُء ُمشكلرة. تويف سنة )

نُْصْور   (1) ُبو مر اِِض، أر ُث، القر دِّ ُة، امْلُحر فال مر نْيِ األرْزِديج  العر ْبِد اهللِ بِن احُلسر ِد بِن عر ُد بُن حُمرم  ْأسر حُمرم  نانر رر ، ثر افِِعيج ، الش  ِويج ، اهلررر

عُ  اخلرْ ِ ور يِن ور عر الدِّ اةر مر آِل هِبررر ِ ِْ افِِعي ة يِف عر نْيخ  الش  ُ شر ُهور أرْثنربر ، ور ةر ل ِب ْبِن أريِب ُصْفرر ِة األرِمِ  امْلُهر ي  ُهور ِمْن ُذرِّ ُلوِّ اإِلْسنراِد، ور

نرةر ) نُْصْور  سر ُبو مر ، تويف أر ِويج اِريج اهلررر ِعْيلر األرْنصر ُبو إِْسامر ْيُخ اإِلْسفالرِ  أر ِمعر ِمنُْه شر بر التِّ 410سر ارر ْد قر قر اةر ور . هن( هِبررر ْسنِعنير

 (.17/274(، س  أعفال  النبفالء )9/157انظر: تاريخ اإلسفال  )

اِريج يروي عنه يف )األربعنني يف دالئنل التوحيند(، ويصنفه باحلناثم، انظنر املصندر نفسنه:  ِعْيلر األرْنصر ُبو إِْسامر وثان أر

(19( )34.) 

 َل أجدآل. (2)

بُ  (3) ابُِد، أر ُة، العر اُ ، احلرافُِظ، الريِّقر اِِنج اإِلمر نذر ، اهلرمر نيِلل  بِن عر
نْيِ اِهْيُم بُن احُلسر ، إِْبرر اَّر ، و إِْسحر ُف بِناْبن ِديِزينلر ُيْعنرر ، ور يج

نائِ سر
، الكِ

ُب بِن ق  ُيلر ُه، ور تِِه لر ُفالرزمر
، ملِ انر ف  ِة عر اب  ُب بِدر ق  انر ُيلر ثر نلر  ور ة  إاِل  أرثر رر جر ىلر شر ُطج عر اُد حير كر ، الر ير ر ِْ ائِر  بِبفاِلرِد ِم ن ُة: طر ِسْيفر ". ور ن ةر "ِسْيفر

ن ْسنترْوِعبر مر ت نى ير اِرْقنُه حر ْ ُيفر ْيخ  َلر ىلر شر در عر رر ا ور اِهْيُم، إِذر انر إِْبرر لِكر ثر ذر رهيرا. فكر ت ى ُيعر ا، حر هر قر رر نالر احلرناثِ ور آُل. قر نة  ا ِعنْندر ُم: ثِقر

اِن. ما  ) ى يِف اإِلتقر ْيِه امْلُنْترهر : إِلر بِيج هر الر الذ  . قر أرُمْون   (.13/184هن(. س  أعفال  النبفالء )281مر

 َل أجدآل. (4)

، ثقة، مَض ]760زينب: مضت ] (5) انر ْثور ْبُد اهللِ بُن ذر نراِد: هو عر ُبو الزِّ أر َْحرِن بْ 774[. ور ْبُد الر  ، [. واألعرج: هو عر ُن ُهْرُمزر

 [.722ثقة، مَض ]

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.12احلديث أخرجه أبو إسامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )

، عن مالك، به. وانظر ]7453أخرجه البخاري ) ْيس  ِعيلر ْبِن أريِب ُأور  [.836[ ]835[ ]834( عن إِْسامر

الِح  الس   (6) اُن: هو أرُبو صر ْثور ُن، ثقة ثبت، مضت ترَجته وحديريه ]ذر  [.836ام 

 (.8127( واملسند )780( وتفس  عبد الرزاَّ )13[، وحديريه يف صحيفته )719ثقة، مَض ] (7)
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ا  [891] نر ر أرْخربر
اِج احلرافُِظ،  (1) يل أبنتا أرُبو احلرج  كِّ ْينرُب بِنُْت مر ، أنا ،زر ذر زر ْ ُد  (2) أنا اْبُن طرربر حُمرم 

يِلِّ  ُن ْبُن عر اُز، أنا احلرسر ْبِد البراِقي البرز  ُر ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن ْبُن عر ْفص  ُعمر ، أنا أرُبو حر ِريج  اجلرْوهر
د  ْبِن حُمرم 

ْينه  ِد ْبنِن ُبرر يِلج ْبُن حُمرم  اِعُظ، ثنا عر نر الور ُعرْيامر
نر  ،(4)ثننا أريِب  ،(3) ْيامر نِم ْبنِن  -ثننا ُسنلر ْعنِني اْبننر احلركر ير

ةر  انر ور عر
 اهلراِشِميج - (5)

ِعيد  ُد ْبُن سر ل الكِنِْديِّ  ،(6) ، ثنا حُمرم  ةر ْبِن ُنيسر ْن ُعبرادر عر
َْحرِن  ،(7) ْبِد النر  ْن عر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ناد  والفناريس واجلنوهري  (1) : وصل إلينا "اجلزء فيه منتقى من حديث ابن َملند وهر ذر زر ْ هبذا اإلسناد من أوله إىل ابِن طرربر

ذر عن شيوخه".ومن أماِل ابن  زر ْ  السمرقندي، رواية ابن طرربر

عِ  (2) ْس  ور نرةر َخر ْعبرانر سر اُز، يِف شر ْبِد اْلبراِقي اْلبرز  ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ذر يف منتقاآل: ]أنا أر زر ْ ..[.قال ابن طرربر ة  ِْسامئر َخر ينر ور  رْشِ

اِهيم (3) د ْبن هارون ْبن عيسى ْبن إِْبرر ند، ويعنرف  عيل ْبن حُمرم  ْبن عيسى ْبن أريِب جعفنر املنصنور اهلاشنمي، يكننى أبنا حُمرم 

د ْبن هارون ْبن عيسنى اهلاشنمي تنويف سننة ) ِه حُمرم  مِّ ن عر ث هبا عر نر مِ، وحد  كر ْيه، سر هنن(، 355بأيب جحيفة ابن ُبرر

 (.13/556. تاريخ بغداد )وثان ثقةا 

ْيه" بضم الباء املوحدة وفتح الراء وسكون الياء املنقوطة من حتتها بنقطتني ويف آخرهنا اهلناء، هنذآل النسنبة إىل  قال السمعاِن: "ُبرر

هْيرُة بنت إبنراهيم بنن حيينى ، وهي: ُبرر هْيِيِّ هْيرةر أ  إبراهيم بن عيسى بن أيب جعفر املنصور اهلاشمي الرُبر بنن حممند بنن عنيل بنن  ُبرر

 (.7/55(. وانظر ترَجة إبراهيم يف تاريخ بغداد )2/193عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب. األنساب )

، وذثر اخلطيب أنه عمه ""أيب (4) ذر زر ْ  .-انظر اهلامش السابق  –: ثذا يف األصل واملنتقى البن طرربر

يب جعفر املنصور، أبو إسنحاَّ اهلاشنمي املنصنوري، ابنن وهو حممد بن هارون بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن أ

ارقطني: ال  ء. وقنال اخلطينب يف ترَجتنه: يف حديرينه  ه، روى عنه ابن أخيه عيل بن حممد بنن هنارون، قنال الند  ُبْرير

ْيه يف ترَجة "احلسن بن قحطبة"، ثم قال عقبه: ]اْبُن بُ  اِهنُب مناث  ثري ة. وذثر اخلطيب حديرياا من طريق اين ُبرر ْينه ذر رر

ْينه يضنع  ْضِع[. وثذلك ذثرآل ابن عساثر يف ترَجة "احلسني بن أَحد البعلبكني"، ثنم قنال: ]ابنن ُبرر ُم بِاْلور احْلرِديِث ُيت هر

ِرئر من عهدته حممُد بن هارون. ْيه، ثم قال: بر  احلديث[. ثم ذثرآل ابن حجر من طريق آخر غ  طريق ابن ُبرر

( ترَجة ابن قحطبة. تاريخ 8/415( ترَجته، و )4/565(، تاريخ بغداد )46طني )انظر: سؤاال  السهمي للدارق

 (.1027( إرشاد القايص والداِن )7/555( ترَجة "احلسني بن أَحد البعلبكي". لسان امليزان )14/28دمشق )

ائي: مرتوك. وقال أبو  (5) جعفر النفييل: ال بنأس الكلبي، قال الذهبي: ضعفوآل. وقال ابن معني: ليس بَّشء. وقال الن سر

به. وذثرآل ابن حبان يف الريقا  وقال: ربام أخطأ روى عنه أبو جعفر النفنييل وثنان ينزعم أننه ثقنة. وقنال حممنود بنن 

: َل أر يف مقدار ما يروينه حنديريا منكنرا  ِديل ِعني وأبو خيريمة عليه وأسقطوآل. وقال ابن عر ابن مر غيفالن: رضب أَحد، ور

 (.4/138( لسان امليزان )2/199(، ميزان االعتدال )736) فأذثرآل. الكامل البن عدي

هو املصلوب، ثذبوآل، وقال أَحند بنن صنالح: وضنع أربعنة آالف حنديث. وقنال أَحند: قتلنه املنصنور عنىل الزندقنة  (6)

 (.5907وصلبه. التقريب )

 (.3160أبو عمر الشامي األردِن، ثقة فاضل. التقريب ) (7)
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ِريِّ  نْم  األرْشعر ْبِن غر
ُسوُل اهللِ  ،(1) الر رر : قر الر برل  قر اِذ ْبِن جر عر ْن ما ،  - عر

 
ء ْ ْكر  يِف  ر ا بر بر ارر أر اْسترشر ور

الر  قر ََمِء َيْكَرُه َأنْ   َإِنَّ اهلل: »- فر  .(3)« َأُبو َبْكر   (2) َُيَطَّأَ  ِ  السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 7/441عقوب بن شيبة والدارقطني، وقال ابن حجنر: َمتلنف يف صنحبته. الطبقنا  )وثقه ابن سعد والعجيل وي (1)

 (.3978( التقريب )17/339( هتذيب الكامل )387سؤاال  احلاثم للدارقطني )

(2) ." تربر اهلمزةر عىل ألف مقصورة "ُ رط ئر  هكذا ضبطها املصنف، بضم الياء وتشديد الطاء، وثر

: سبقوا ]. رجال اإلسناد إىلموضوع (3) ذر زر ْ ْسنتران، مَضن ]783 ابن طرربر [. 771[.  وحممد بن عبد الباقي: هو قراِِض امْلررر

ن ِعي، وثقه اخلطيب، مَض ] : هو امْلُقر ِريج ُن اجلرْوهر ُر: هو ابن شاهني، مَض ]755واحلرسر ْفص  ُعمر  [.731[. وأرُبو حر

ذر يف  زر ْ رينة جناميع العم –عنا  3865/أ( ]الظاهرينة، جمنوع رقنم 231)َّ "جزئه املنتقى"احلديث أخرجه اْبُن طرربر

 [، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.129

وقد ُطبِعر هذا املنتقى ضمن جموع بعنوان: ]نادرتاِن حنديريي تاِن البنن طنربزد املنؤّدب[ )مكتبنة التوعينة اإلسنفالمية، 

 (.34يه )هن،  : هشا  بن حممد الكدش(. ورقم احلديث ف1426مِ، األوىل،  –جيزة 

( 3861( واملطالنب العالينة )6542( وإحتناف اخلن ة )956الباحنث )ثنام يف بغينة  –وأخرجه احلنارث يف مسنندآل 

(، 132( والنذهبي يف العلنو )12ومنن طريقنه ابنن قدامنة يف إثبنا  صنفة العلنو ) –( 1/275والآللئ املصنوعة )

( والعلنل 1/319ابن اجلوزي يف املوضوعا  )( و659وأخرجه القطيعي يف زياداته عىل فضائل الصحابة ألَحد )

ننْيم  يف تنناريخ أصننبهان 297يننة )املتناه اَِّ. وأخرجننه أبننو ُنعر ر  ننْن أريِب احْلرنناِرِث اْلننور ، عر ( مننن طريننق أرَْحرنندر ْبنننر ُيننوُنسر

نْن حُمر 2/276) ، عر ْكنِر ْبنِن ُخنرنْيس  ْن بر نِد ْبنِن ( من طريق إسامعيل بن عمرو البجيل. ثفالَها )الوراَّ وإسامعيل(: عر م 

، به َمتِاا بذثر املرفوع منه. ِعيد   سر

، ور  نِحيح  نْ ُ صر ُ غر اخْلرنربر ، ور نالِف  ْيُخُه امْلرْصنُلوُب تر شر ، ور
اآل  ْكر  ور بر ، ور ُْهول  ُبو احْلراِرِث جر ناِغِض وقال الذهبي بعدآل: ]أر نىلر بر عر

ُه احْلراِرُث يِف ُمْسنرِدآِل[.  جر ْعنرُة، أرْخرر يِق الل  دِّ  وقال ابن اجلوزي والسيوطي: موضوع.الصِّ

أبو احلارث: هو نِ بن َحاد بن عجفالن البجيل البِي احلافظ، قال ابنن حجنر: ]ضنعيف، أفنر  األزدي فنزعم 

ِعني  أيضاا. تاريخ بغداد )  (.7109(، التقريب )13/282أنه يضع[، أقول: ثذبه ابن مر

ُبننو  : هننو أر يِلج ْمننِرو اْلننبرجر ِعيُل ْبننُن عر ، ضننعفه أبننو حنناتم والنندارقطني وإِْسننامر انر لر أرْصننبرهر ننزر ، نر ُهْم الُكننويِفج ننْوالر ، مر اَّر إِْسننحر

 (.1/239وغ َها. ميزان االعتدال )

 وَل ينفرد به املصلوب،،،

( وأبننو بكننر 2247( )668( والشنناميني )20/67( والطننرباِن يف الكبنن  )1341فأخرجننه الشننا  يف مسننندآل )

ْيم  يف فضنائل 108( وابن شاهني يف ُشح مذاهب أهل السنة )286ه )اإلسامعييل يف معجم أسامي شيوخ ( وأبو ُنعر

( منن 30/129( وابنن عسناثر يف تار نه )450( وقنوا  السننة يف احلجنة يف بينان املحجنة )43اخللفاء الراشدين )

نْن أر  ، عر ِِنِّ نام 
َْحرِن احْلِ ْبنِد النر  ْبِد احلرِميِد ْبنِن عر يرى عر ْ ِضننِي ْبنِن طريقني عن أريِب حير نِن اْلور ناِل، عر اِح ْبنِن امْلِنْهر ُطنوِف اجْلرنر  يِب اْلعر

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ   = ْعِث ُمعر لِِه قصة بر ، هبذا اإلسناد، وزاد يف أو  ل ةر ْبِن ُنيسر ْن ُعبرادر ، عر

 
طراء  إىل اليمن. عر

: صدوَّ  طئ، وُرمي باإلرجاء. التقرينب ) ِِنج ام 
احْلِ اح: قنال عننه البخناري (. واجلن3771هذا متابع ال ُيفرح به؛ فر ر 

ومسلم: منكر احلديث. وقال النسنائي والندارقطني: منرتوك. قنال ابنن حبنان: ثنان يكنذب يف احلنديث، ويرشنب 

، صندوَّ  طنئ ثرين اا. التقرينب 1/390اخلمر. ميزان االعتدال ) ْشنِقيج مر اِعنيج الدِّ نةر اخْلُزر نرانر
ُبنو ثِ ِضنُي: هو أر اْلور (. ور

(7408.) 

( وقال: ]موضوع.... وعفالما  الوضنع علينه ظناهرة؛ فن ن 3136( )1733 يف السلسلة الضعيفة )وذثرآل األلباِن

ليس معصوماا، وإذا ثان ثذلك فلامذا يكرآل اهلل أن  طأت ثينف وقند يكنون بينان خطئنه واجبناا يف بعنض  أبا بكر 

ْفُسُه يف قصة َمرجة يف "الصحيح" فقال  األحيان. وقد خط أآل النبيج  ْعضاا » له: نر أرْخطرْأ ر بر ْعضاا، ور ْبتر بر  «[.أرصر

: ننا 3949وله شاهد أخرجه الطرباِن يف األوسط ) الر اِزيج قر ةر الر  ْنجر يِلج ْبُن زر : نا عر الر اِزيج قر  الر 
ِعيد  يِلج ْبُن سر نرا عر ثر د  (: حر

ي اُش ْبُن ُعْقبرةر احْلر  : نا عر الر ْيُد ْبُن احْلُبراِب اْلُعْكيِلج قر نْهُل زر نِي سر ثر د  : حر الر ِميج قر  احْلرْْضر
ْيُمون  يرى ْبُن مر ْ نِي حير ثر د  : حر الر ِميج قر ْْضر

ِن الن بِيِّ  ، عر اِعِديج  الس 
ْعد  در ْبُن سر نر  فر ْسننراِد، تر ا اإْلِ  إاِل  هِبرنذر

نْعد  نْهِل ْبنِن سر ْن سر ا احْلرِديُث عر ذر ى هر : "الر ُيْرور اِِنج ر الر الط ربر . قر

ْيُد ْبُن احْلُبراِب".بِ   ِه: زر

ثر بِ  - ند  ِدْيريِنِه، حر اكر يِف حر ُكنْن بنذر ْ ير ارقطني: َلر ي نك، قنال الند 
لِ ، عر اِزيج ِن الر  : هو أرُبو احلرسر

ِعيد  يِلج ْبُن سر ُع عر ْ ُيترنابر اِدْينثر َلر أرحر

 ، ر ِْ اُبنرا بِِم ل مر فِْيِه أرْصحر كر تر ا، ور ْيهر لر نالر اْبنُن وقال:  -وأشار بيدآل  -عر قر هو ثذا وثذا، ونفض يندآل يقنول: لنيس بريقنة. ور

. وقنال مسنلمة بنن قاسنم بر
ائِ رر اِحُب غر ، صر افِظ  ُمْتِقن  ُموا فِيِه. وقال اخللييل: حر ل  كر ُظ، تر فر ْ حير ُم ور ْفهر انر ير : ثر : ثنان ُيْوُنسر

سنلطان. وحكنى َحنزة بنن حممند ثقة عاملاا باحلديث. وقال ابن حجر: لعل ثفالمهم فيه من جهنة دخولنه يف أعنامل ال

( الريقنا  البنن 5400( لسنان املينزان )41/510الكناِن: أن عبدان بن أَحد اجلواليقي ثان يعظمه. تاريخ دمشق )

ا ) غر  (.7/210ُقْطُلوبر
. اجلرح والتعديل ) - : قال ابن أيب حاتم: ثتب عنه أيب، وثان صدوقاا ثقةا ةر ْنجر يِلج ْبُن زر  (.6/187عر
ْيُد ْبُن احلُ  -  [.851براِب: صدوَّ  طئ يف حديث الريوري، مَض ]زر
: صدوَّ. التقريب ) - ي اُش ْبُن ُعْقبرةر  (.5270عر
: صدوَّ، لكن ِعيبر عليه  ء يتعل ق بالقضاء. التقريب ) -

ْيُمون  يرى ْبُن مر ْ  (.7657حير
: له صحبة  - ْعد  ْهُل ْبُن سر  (.2658. التقريب )سر

ا عند املتقدمني بنه )أي هبنذا اإلسنناد(، وَل ينذثروآل يف مصننفاهتم، هذا احلديث منكر هبذا اإلسناد، فليس  هو معروفا

ِهمر يف إسنادآل. وحديُث البناب  ر تفرد زيد بن احُلبراب به، ويف ثفالمه إشارة إىل أن ابن احُلباب ور عدا الطرباِن الذي بني 

ل فحسب، مما يدل  ةر ْبِن ُنيسر ل هي املحفوظة عندهم، وقد إنام ذثروآل يف مصنفاهتم من رواية ُعبرادر عىل أن رواية اْبِن ُنيسر

 تساَل العلامء عىل احُلْكِم بوضعه ثابن اجلوزي والسيوطي واأللباِن وغ هم، وقال الذهبي: ال يصح.

 وذثرنا قول األلباِن أن عفالما  الوضع ظاهرة عىل متنه، فاحلديث ال يصح متنه وال إسنادآل.

= 
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ناِِن   [892] ْرقر
ْضنِل البراطِ نِمْعُت أرَْحرندر ُهنور اْبنُن الفر آل: سر نْدر اِب اْبِن مر ه  ْبِد الور يرى ْبُن عر ْ الر حير قر

ا (1)امْلُْقِرُئ  بر ِمْعُت أر : سر الر لرِمي   قر اُودر السج ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن در ْبدر اهللِ ْبنر حُمرم  رر عر ُعمر
ِمْعُت  (2) ُقوُل: سر ير

ِعيلر  ندر ْبننر إِْسنامر نِمْعُت حُمرم  ُقنوُل: سر ني  ير ِنيم  امْلركِّ و ْبنر متر ْمرر ِمْعُت عر ُقوُل: سر اِعي  ير فر ْفص  الرِّ ا حر بر أر

ِمْعُت ا ُقوُل: سر ِمِذي  ير ْ ِِن  الرتِّ مْلُزر
ُقوُل: الر يرِصحج  (3) ير

نْرِش  (4) نىلر العر ْعلرنمر أرن  اهللر عر ت نى ير ْوِحيند  حر تر

ِدير   لِيم  قر ِميع  برِص   عر : سر الر ت قر
 
ء ْ اتِِه. ُقْلُت: ِمرْيلر أريِّ  ر بِِصفر

(5). 

ط اِن: ُقلْ  [893] ى اْلقر ْن ُيوُسفر ْبِن ُموسر ُل: عر ْكر  اخْلرفال  ُبو بر الر أر قر :  (6)ُت ور نْبرنل  أِلرَْحردر ْبِن حر

ُلو ِمْن عِ  ْ الر  ر ْرِش، ور ىلر اْلعر الر أرَْحرُد: ُهور عر قر ت فر
ان  كر ُه بُِكلِّ مر ِعْلمر ْرِشِه ور ىلر عر ُقوُل إِن  اهللر عر تر ْلِمِه ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة منن قال ابن القيرساِن: ]اْعلرم أر  = نن َجراعر ابِنع: متنون اشنتهر  عر الن ْوع الر  اع:... ور ْنور ة أر ْسر ن الغرائب واألفراد عىل َخر

نذر  ِرينق هر ة مِم ن الر يعرف بِِه إاِل  من طر ابر حر ن غر آل من الص  لِك امْلرْتن عر اِحد ِمنُْهم فررِوير ذر ن ور ة أرو عر ابر حر َل الص  اِحند ور ا اْلور

ْيِه غر  لر  (.1/53 آل[. أطراف الغرائب واألفراد )ُيترابِعه عر

: بفتح الباء وثرس الطاء املهملة وسكون الراء وفتح القاف ويف آخرها النون. هذآل النسنبة  (1) اِِنج قال السمعاِن: ]البراطِْرقر

، وهي إحدى قرى أصبهان.[. األنساب ) انر  (.2/39إىل براطِْرقر

 
ِ
اء نْيُخ الُقنر  ، شر بِنْ ُ ناُ  الكر اِِنج وهو اإِلمر ْصنبرهر

نر  األر ْعفر نِد بنِن جر نِد بنِن أرَْحرندر بنِن حُمرم  ْضنِل بنِن حُمرم  ْكنر  أرَْحرنُد بنُن الفر ُبنو بر ، ، أر

ةا  ق اَّ: ثِقر الر الد  . قر اِِنج  (.18/183هن(. س  أعفال  النبفالء )460يِف احلرِدْيِث. تويف )البراطِْرقر

نلرِميج  (2) ناِب السج ه  ْبنِد اْلور ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  رر عر ُبو ُعمر اِِنج  أر ْصنبرهر
ننرةر األر ر سر ُتنُويفِّ ، ور ريِن ر ترنبر اْلكر اَُّ، ثر ر   امْلُْقنِرُئ اْلنور

 (.8/739( تاريخ اإلسفال  )60، 2/59هن(. أخبار أصبهان )394)

ْمنِرو بنِن مُ  (3) ِعيلر بنِن عر يرنى بنِن إِْسنامر ْ ِعيُل بنُن حير اِد، إِْسامر ه  ُم الزج لر ِة، عر ِقْيُه امْلِل  ُة، فر مر فال  اُ ، العر ِِنج ْسنلِ اإِلمر اِهيمر امْلُنزر ُبنو إِْبنرر ، أر ، م 

 اْبُن ُيوُنسر 
ِعيد  الر أرُبو سر قر . ور ُدوَّ  : صر اتِم  الر اْبُن أريِب حر ، قر افِِعيِّ ، تِْلِميُذ الش  يج ِ ِْ

. تنويف سننة امْلِ نا ر بر نانر يلنزُ  الرِّ ة  ثر : ثِقر

 (.2/402(. وانظر: اجلرح والتعديل )12/492هن(. س  أعفال  النبفالء )264)

(4) .) د   زاد الذهبي يف هذا املوضع )أِلرحر

ن829ابن مندآل. مَض ] (5) ِعْيلر السج ُبو إِْسنامر : حيتمل أنه أر ِمِذيج ْ الرتِّ ، [. والرفاعي واملكي: َل أجدَها. ور اِديج ، ُثنم  البرْغندر لرِميج

 (.5738ف ن ثان فهو ثقة حافظ. التقريب )

 ( من طريق حييى ابن مندآل، به. ثم عزاآل إىل تاريخ ابن مندآل.496أخرجه الذهبي يف العلو )

( عن عمرو بن متنيم املكني. وسنيكررآل املصننف 12/494( وس  أعفال  النبفالء )6/300وهو يف تاريخ اإلسفال  )

[895.] 

 "ُقْلُت" ثذا يف األصل، ويف مصادر التخري " "قيل"، عدا اجتامع اجليوش، انظر التخري . (6)
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ان   كر مر
(1). 

ةر ال [894] الر أرُبو ُزْرعر قر ْشِقيج نور مر نرا أريِب  دِّ ثر د  يِف ثِتراِب "الِعلرِل": حر
: ُثن نا ِعنْندر ُسنْفيرانر  (2) الر قر

ثْ  دِّ َِحركر اهلُل، حر  رر
د  ا حُمرم  بر ا أر : ير الر قر ُجل  فر ْيِه رر ا ر إِلر قر : فر الر ، قر

ة  ِمائر تِْسِعنير ور نرةر اْثنرترنْيِ ور  سر
ِ
ء نُؤالر نرا يِف هر

 اهللِ. قر 
ِ
اء ْيُث اجلرْهِميِّنير أرْعدر اهللِ حر ُقولر "الر ور ِرآلر أرْن ير ُه ثر ن  : أر رر ْن اْبِن ُعمر ْمرو، عر الر ُسْفيراُن: عر قر : فر الر

" انر  .(3) ثر

ْرِش. ىلر العر ُه عر ن  ْعنراآُل: أر  مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط اُن: ثقة، مَض ]إسناده صحيح (1)  [.808. ُيْوُسُف القر

( وابن أيب يعىل يف طبقا  احلنابلة 674( والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )7/158وأوردآل ابن بطة يف اإلبانة )

( وابننن القننيم يف 474( والعلننو )221( والننذهبي يف العننرش )80ُقدامننة يف إثبننا  صننفة العلننو ) ( وابننن1/421)

( عن يوسف بنن موسنى، بنحنوآل. وعنزاآل يف األخن  2/200( واجتامع اجليوش )5/2227هتذيب سنن أيب داود )

 (.189إىل السنة للخفالل. وصححه األلباِن. انظر: َمتِ العلو )ص
ُل يِف ثِترناِب وثأنه وقع تصحيف يف "اجت نالر اخْلرنفال  امع اجليوش"، فأدخل )عبند اهلل بنن أَحند( بنني يوسنف وأَحند، ]قر

: ِقيلر أِلريِب:...[. الر ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر قر نرا عر ر : أرْخربر الر ى قر نرا ُيوُسُف ْبُن ُموسر ثر د  ن ِة: حر  السج

انر  تراِب "اإِلبر
ْجِزيج يِف ثِ ِْ  السِّ ُبو نر الر أر ابنِن قر ْيِل، ور الُفضر ، ور ابِن ُعيرْينرةر ْيِن، ور در احلرام  ، ور

الِك  مر ُسْفيرانر ور ُتنرا ثر م 
ئِ أر ى": ور ِة الُكرْبر

ِعلُمنه بُِكنلِّ  نرِش، ور نْوَّر العر ُه فر انر نىلر أرن  اهللر ُسنْبحر اَّر ُمت ِفُقْونر عر إِْسحر ، ور نْبرل  أرَْحردر بِن حر ِك، ور نامْلُبرارر ن  أر ، ور
نان  كر ننِزُل إىِلر  مر ُه ير

. س  أعفال  النبفالء ) اءر ُم باِمر شر تركل  ير ، ور يررىضر ُب ور ُه يرغضر ن  أر ْنيرا، ور  الدج
ِ
ء امر  (.17/656الس 

يج  (2) ِ ِْ انر بن عمرو الن  ْفور نةر وأَحند بنن أيب  ، ترجم له ابن عساثرعمرو بن عبد اهلل بن صر ُبو ُزْرعر وقال: "روى عنه ابنه أر

". وَل ينذثر فينه جرحنا وال تعنديفالا. تناريخ دمشنق  نيج  حممند بنن حسنان الُبرْسِ
احلواري وهنو منن أقراننه وأبنو ُعبرْيند 

(46/241.) 

(3)  : ةر لنل" يف عنداد املفقنود. ، أحد األئمة، وثتابنه "الععبد الرَحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النِي هوأبو ُزْرعر

يج  ِحيج امْلركِّ و: هو اْبُن ِدينرار  اجُلمر ْمر  عر "، مطبوع. ور ةر ُ ، ثقة ثبت، مَض ]وله "تاريخ أيب ُزْرعر  [.780، األرْثرر

ِن اْبِن ُعير 12540( وابن أيب شيبة )15939وأخرجه عبد الرزاَّ ) ، به بذثر قول ابن عمنر ( عر فقنط. زاد ابنن  ْينرةر

ان(: أي بعلمنه، وهني املعي نة. فناهلل  كر ان(. إسنادآل صحيح. وقوله )بُِكلِّ مر كر ُه بُِكلِّ مر عنىل عرشنه  أيب شيبة: ).. فر ِن 

 عليم بخلقه.

نُه ( عن سفيان بن عيينة، به، ثم ق190 - 189وأوردآل عريامن الدارمي يف نقضه عىل املرييس )ص ن  ا: أر نذر ْأِويُل هر ال: )تر

 .باختصار .) ان  كر ُه يِف ُثلِّ مر ْفسر ىلر أرن  نر  بِالِعْلِم بِِه، الر عر
ان  كر ْرِشِه بُِكلِّ مر ْوَِّ عر  ِمْن فر
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اِب ا [895] ه  ْبِد الور يرى ْبُن عر ْ رر حير ثر ذر آل يِف ور نْندر اِر ِنهِ "ْبِن مر ْضنِل "تر نِمعر أرَْحرندر ْبننر الفر نه  سر ن  : أر

ْفنص   نا حر بر نِمْعُت أر ، سر نلرِمي  نِد ْبنِن أرَْحرندر السج ْبندر اهللِ ْبننر حُمرم  نرر عر ا ُعمر بر ِمْعُت أر : سر الر اِِن  قر ْرقر
البراطِ

مِ  ، سر ي  ِيم  امْلركِّ و ْبنر متر ْمرر ِمْعُت عر ، سر اِعي  فر نِمْعُت الرِّ : سر نالر ِمنِذي  قر ْ ِعيلر الرتِّ در ْبننر إِْسنامر ْعُت حُمرم 

اتِهِ  نْرِش بِِصنفر نىلر العر ْعلرنمر أرن  اهللر عر ت نى ير ْوِحيد  حر  تر
د  ُقوُل: الر يرِصحج أِلرحر ِِن  ير . ُقْلنُت: ِمرْينلر أريِّ امْلُزر

ِدير   لِيم  قر ِميع  برِص   عر : سر الر ت قر
 
ء ْ  ر

(1). 

يِف ثِترناِب  [896] اِمننلِ "ور ننِديل احلرننافِظِ  "الكر نناِِنِّ  اِلْبننِن عر  اجْلُْرجر
ننر  ْعفر ننْ ِ ْبننِن جر رنِة ُبكر ْرَجر يِف تر

لرِميِّ  السج
ر  (2) ِِن حُمرمد ْبُن ُعمر ر : أرْخربر

اِذي  سر  ،(3) ابر ِمْعُت حُمرمند ْبننر ُيوُسنفر اإِلْسنرِتر
نمعُت  ،(4) سر

ى  اِهيمر ْبنر ُموسر إِْبرر
نىلر  (5) : اهلل ُ عر نالر قر ُجنل  فر آُل رر اءر اِِنِّ فرجر  اجْلُْرجر

ر  ْعفر ُقوُل: ُثنُْت ِعنْدر ُبكر  ْبِن جر ير

 : الر قر ت فر ْيفر ْرِشِه ثر وا »عر ُجرج
وآُل «بِِرْجلِهِ  (6) ، فرُجرج

(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.892مكرر، انظر ] (1)

انر شنيخا صناحلا،  (2) : هو جارنا، ومسجدي هو مسجدآل، ثر ِديل ، قال ابن عر انر اِهُد، قاِض ُجْرجر نن الز  ث بمنناث  عر حند 

نِدي(. فأجابن ناآل ابنن عر ُه ال برْأسر بِِه. وقال الذهبي: )منكنر احلنديث، مش  ن  ْرِوي أرْرُجو أر ا ير اِر مر هو يِف ِمْقدر ه املعروفني، ور

ِدي تقتيض توقيف حاله، وذثنرآل ابنن شناهني يف الريقنا  وقنال: شنيخ صنالح(. الكامنل يف  ابن حجر: )عبارة ابن عر

ا )2/360( لسان امليزان )1/349( ميزان االعتدال )2/213الضعفاء ) غر  (.3/88( الريقا  البن ُقْطُلْوبر

 َل أجدآل. (3)

اِذيج  (4) ابر  اإِلْسرِتر
ُد بُن ُيْوُسفر بِن َحر اد  ْكر  حُمرم  ُبو بر ُر، أر م  ُث، امْلُعر دِّ ، امْلُحر نْيبرةر ْكنر  اْبنِن أريِب شر ثر عن أريِب بر . ُعنِير بِاحلرِدْيِث، وحد 

نرةر ) ا ر سر نُْه، مر ْيبرةر عر آُل ُثُتُب اْبِن أريِب شر انر ِعنْدر ثر  (.14/433هن(. س  أعفال  النبفالء )318ور

اِزيج  (5) اُء النر  نر  انر التميمي، أبو إسحاَّ الفر اذر نِغِ ، ثقنة حنافظ، منا  بعند إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زر نُب بِالص  ق  ، ُيلر

 (.259هن(. التقريب )220)

وا" ثذا يف األصل وَمتِ العلو. أما يف الكامل: "ُخُذوا". (6)  "ُجرج

 (.2/214الكامل يف ضعفاء الرجال ) (7)

( بتاممنه، 159( عن ابن عدي، ويوجد سقط يف املطبوعة، وهو يف َمتِ العلو )ص415وأوردآل الذهبي يف العلو )

 وقال األلباِن: "ابن عمر هذا َل أعرفه".

، ( خربا يشبهه يف مناسبة أخرى، وهي أن رجفال ذثر أخبنارا يف مريالنب الصنحابة 826وأخرج اخلفالل يف السنة )

 فجروآل برجله وأخرجوآل من املسجد.
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ْلِت  [897] ي ُة ْبُن أريِب الص  الر ُأمر قر ور
(1) : 

ترْسُجدُ  تِِه اْلُوُجوآُل ور ْعُنوا لِِعز  ْيِمن    ***   تر  ُمهر
ِ
ء امر ْرِش الس  ىلر عر ك  عر

لِ  (2) مر

بُ  [898] ى أر ور رر ِ ِّ ور  الُقنرر
ند  ْبنِد اهللِ ْبنِن حُمرم  ْن عر ْكر  اخلرطِيُب: عر و بر

نِد اْبنِن  ،(3) نْن أريِب حُمرم  عر

ا: ِة ُدُخولِِه احلرام   وإنشاد اجِلنِّيِّ له أبياتاا، ِمنْهر ي يِف ِقص  جِّ م  الكر
ْن أريِب ُمْسلِ ايِس، عر  مر

ْدِري   *   أر  ْيسر ير ْن لر ِْدي ُجُفوُن مر ْيفر هتر ْرِش أرْ  الر ثر ىلر العر ْن عر نُْه مر ِِض عر  (4) رر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِفيج  (1) ْلِت الري قر ي ُة ْبُن أريِب الص  نْذثُ ُأمر ريِ   ير ُه ِشْعر  ثر لر ، ور ْخبراِر امْلراِضنير
ْعنِي بِأر ير ، ور ِمنير دِّ ُأ ُثُتبر امْلُترقر ْقرر انر ير ، ثر اِهيِلٌّ اِعر  جر ُر فِينِه ، شر

ُسوِل اهلل ِ  ُ بِرر ُيبررشِّ ِل، ور اءر بِاألرْعامر اجْلرزر ، ور الن ارر ْبلر ُظُهورِ  اجْلرن ةر ور بِي نُه قر نثر اهلل ُ نر عر ام  بر لر ْ ُينْؤِمْن بِنِه،  آِل، فر َلر ي نُة، ور آُل ُأمر ندر سر حر

ْلِت أرْن ُيْسلِمر »حني سمع شعرآل:  وقال النبي  ي ُة ْبُن أريِب الص  ادر ُأمر ْتىلر املرشثني يو  بدر، «ثر ثرى قر ، وعاش أمية حتى رر

 (.1/384( اإلصابة )2/846به يف الرسم )وتويف يف السنة التاسعة من اهلجرة. تلخيص املتشا

ْلِت )ص (2) ي ةر ْبِن أريِب الص   (.38ديوان ُأمر

 [ باختفالف  وزيادِة أبيا .974وسيوردآل املصنف برقم ]

د بن عبد اهلل  بن برشان (3) يّل بن حُمرم  ا. عبد اهلل  بن عر د الشاهد، قال اخلطيب: ثتبنت عننه وثنان سنامعه صنحيحا ، أبو حُمرم 

 (.11/185هن(. تاريخ بغداد )429ما  سنة )

: سبقا ]إسناده صحيح (4) يج جِّ الكر ايِس ور  [.771. اْبُن مر

الا. ومنه نقل املصنِّف.38 - 7/37اخلرب يف اخلرب يف تاريخ بغداد )  ( مطو 

( من طريق اخلطيب، هبذا اإلسنناد. وصنححه 522( والذهبي يف العلو )13/35تظم )أخرجه ابن اجلوزي يف املنو

 (.14/729( البداية والنهاية )2/326(. وانظر: اجتامع اجليوش اإلسفالمية )222األلباِن يف َمتِ العلو )ص
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 باب إثبات الوجه هلل تعاىل

نْ  [899] ، أر ةا ازر ْبِد اخلرالِِق إِجر ْن عر ِل، عر امر ْينرُب اْبنرُة الكر ْتنرا زر ر ، أرْخربر ُروِخنيج ْبنُد امْلرلِنِك الكر نا عر نر برأر

اُ   مر  اإْلِ
ر  ام  يرى ْبُن عر ْ بنرا حير ، أر ِويج ِ  اهلررر ْيُخ اإِلْسفالر أبنا شر

ِديل  ،(1) ْبُد اهلل ِ ْبُن عر ثنا عر
اتُِم ْبنُن  ،(2) ثنا حر

ُْبوب   ْبُد اجْلرب اِر  ،(3)حمر ثنا عر
ِمْعنراآُل ِمِن  ،(4) : سر الر نر ثنا ُسْفيراُن قر ْجفالر ْبنِد  ،(5)اْبِن عر ْوِن ْبنِن عر ْن عر عر

ُسوُل اهلل ِ  (6)اهلل ِ  الر رر ْبُد اهلل ِ: قر الر عر : قر الر : »: قر ََ ًة  -، "بِْسِم اهللَِّ"َمْن َقا ََ َمرَّ : -َوَقا ََ : َمْن َقا

ْمننُد هللَِِّ، َوَِل إَِلننَه إِِلَّ اهللَُّ، َواهللَُّ أَ " ََْ َة إِِلَّ بِنناهللَِّ، َوَتَبنناَرَ  ُسننْبَحاَن اهللَِّ، َوا ََ َوَِل ُقننوَّ ، َوَِل َحننْو ْكننَبُ

اُهنَّ َمَلٌك َفَضمَّ َعَلْيِهنَّ َجنَاَحهُ "اهللَُّ ةا  - ،، َتَلقَّ نر  نالر مر قر ُهنَّ إَِ  : -ور ، ُثنمَّ َضنمَّ ناُهنَّ َفَكَتنَبُهنَّ َتَلقَّ

يَّي  .(8)« َوْجُه َربي اْلَعاَْلِْيَ  (7) َجنَاِحِه َحتَّي َُيَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى بُن  (1) ْ ا حير ِري  ثر ُبو زر ْيُخ ِسِجْستران، أر اِعُظ، شر ُث، الور دِّ اُ ، امُلحر نْنبر اإِلمر ِر بنِن العر نام  يرى بِن عر ْ ِر بِن حير ام  ، عر ، النِّيِهنيج نْيبراِِنج ِس الش 

ْينُث ينؤوُل بِنِه ذر  اجلرْهِمي ة بِحر ة ور ىلر امُلبتدعر فاا عر انر ُمتحرِّ ، ثر اةر رر ِزْيُل هر ، نر ِجْستراِِنج نْد السِّ قر نلرف، ور نِة الس  ناُوِز طريقر لِنكر إىِلر جتر

ار، تويف سنة ) أرنصر ْتبراع  ور أر اة ور ِجْيبرة  هبررر ة  عر فالرلر ُه جر انر لر ن ه ثر ْدراا، إاِل  أر  قر
 
ء ْ هن(. س  أعفال  الننبفالء 422جعل اهلُل لُِكلِّ  ر

(17/481.) 

ابوِن (2) ، له  ء يف الّرّد عىل أيب حاتم ابن حّبناِن فنيام تنأول منن الصنفا ، تنويف عبد اهلل بن عدّي، أبو عبد الرَحن الص 

 (.8/214هن(. تاريخ اإلسفال  )363سنة )

ِويج  (3) ناِميج اهلرنرر ِ ج الس  ِزيدر الُقرر ُبو ير ، أر ُْبوب  اتُِم ْبُن حمر هنن(. تناريخ 321، قنال النذهبي: ثنان ثقنة، صناحلاا. تنويف سننة )حر

 (.7/442اإلسفال  )

ط ارُ  (4) ْبِد اجلرب اِر العر  بِن عر
ِ
فالرء ْبُد اجلرب اِر بُن العر ، ال بأس به،     س. التقريب )عر يج ، امْلركِّ يج ِ ِْ ْكر  البر ُبو بر  (.3743، أر

ِ ج  (5) ْجفالرنر الُقرر ُد ْبُن عر ، صدوَّ إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة. حُمرم  ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر  (.6136التقريب )، أر

ْسُعود   (6) ْبِد اهللِ بِن ُعْتبرةر ْبِن مر ْوُن بُن عر ِِلج عر ، ثقة،   اهلُذر ْبِد اهللِ الُكْويِفج ُبو عر  (.5223قريب ). الت4، أر

 ضبطها املصنف بضم األوىل، وفتح احلاء. (7)

م، عنن 598ثام يف جامع التحصيل )  عون َل يسمْ من ابن مسعود (8) (، ويرويه بعضهم عنن عنون، عنن رجنل ُمنْبهر

 .ابن مسعود 

 يان: هو ابن عيينة.ف[. س890اإلسفال  اهلروي: سبقوا ] رجال اإلسناد إىل شيخ 

( ومن طريقه أخرجه املصنف. وانظنر 17امعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )احلديث أخرجه أبو إس

 (.3407( )3406يف املطالب العالية )وعلته وشواهدآل خترجيه 
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  باب إثبات اليدين هلل

ْبنُد امْلرلِنِك ْبننُ  [900] نا عر نر ْنبرأر ا، أر ْنبرأرهر ي  أر ْبدر اخلرالِِق النِّْشترِْبِ لِي ِة، أرن  عر امر ْينرِب الكر ىلر زر ْأُ  عر رر  قر

ن  يِسج خر ْ َْحرِن ْبنُن أرَْحرندر الرس  ْبنُد النر  ، أبننا عر ناِريج ْنصر
د  األر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  اِسِم، أبنا عر أريِب القر

ننا ث ،(1)

ِ ج  اَّر اْلُقرر ُد ْبُن إِْسحر حُمرم 
الِح   ،(2) ْبُد اهلل ِ ْبُن صر نرا عر ، ثر اِرِميج  الد 

ِعيد  ُن ْبُن سر نرا ُعرْيامر ثر
نِي  ،(3) ثر ند  حر

يرى ْبُن أريجوبر  ْ حير
، أر  ،(4) ب اس  ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر ، عر براح   ْبِن أريِب رر

ِ
طراء ْن عر ، عر ْي   ْن اْبِن ُجرر ُسولر عر ّن رر

:  اهلل ِ  الر ِحنَْي َهنَبَ  إَِ  /أ[ 96/ ] إِنَّ ََدَم َكاَن ُيَسبيُح بَِتْسبِيِح اْْلَََلئَِكنِو َوُيَصنلي بَِصنََلُِتِمْ »قر

َْ اهللَُّ َيَدُه َعَلْيِه َفَطْأَطَأُه إَِ  اْلَْرِ  َسْبِعْيَ  ََمِء، َفَوَض  .(6)«  (5) َباعاً  اْلَْرِ  لُِطولِِه َوُقْربِِه إَِ  السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يّسن، سنمع: حمّمند بنن 422ترجم له الذهبي يف وفيا  سنة ) (1) خر ْ هن(، فقنال: ]عبند النرَحن بنن أَحند: أبنو سنعيد الرس 

صنناحب عننريامن بننن سننعيد الننّدارمّي. روى عنننه: أبننو إسننامعيل األنصننارّي[. تنناريخ اإلسننفال  إسننحاَّ الُقننرّ  

(9/378.) 

.) اِِنّ ْمعر ( يف مطبوعة "األربعني" إىل )الس  يِسّ خر ْ  وتصحف )الرس 

ن344ترجم له النذهبي يف وفينا  سننة ) (2) وّي. عر ِ ّ اهلرنرر اِهيم اْلُقنرر اَّ ْبنن إْبنرر ْن: عنريامن هنن(، فقنال: ]حممند ْبنن إِْسنحر

نُْه: القاِض أرُبو منصور حممد ْبن حممد األْزدّي[. تاريخ اإلسفال  ) عر  (.7/806الّدارمّي. ور

نِيج  (3) ِد بِن ُمْسلِم  اجُلهر الِِح بِن حُمرم  ْبُد اهلل ِ ْبُن صر ، قنال عبند اهلل بنن أَحند بنن ، أرُبو صر عر نْعد  ْيِث بِن سر اتُِب الل  ، ثر يج ِ ِْ
الِح  امْلِ

 : الر قر اتب الل ْيث فر الح ثر ن عبد اهلل بن صر أرلُت )أيب( عر نْيسر ُهنور »حنبل: ]سر لر انر أول أمرآل متامسكاا، ثم  فسد ب ِيِخرآِل، ور ثر

ء ْ وثانت فينه غفلنة[. وقنال يف مقدمنة الفنتح: ]ظرناهر  وقال ابن حجر: ]صدوَّ ثري  الغلط، ثبت يف ثتابه،«[. بَِّشر

لِ  ُمْقترَض ذر ، فر لِيط  ْ ْيِه فِيِه ختر لر أر عر رر ، ثم  طر انر ُمْسترِقياما ِديريه يِف األول ثر ة: أرن حر م 
 اأْلرئِ
ِ
ء ُؤالر فالر  هر تنه ثر اير ِنيء منن ِرور ا جير ك أرن مر

أيب زرْ  اِرّي ور اْلُبخر ِعني  ور ن أهل احلذَّ ثيحيى بن مر نة عر اير ِنيء ِمنْن ِرور نا جير مر ِديريِنِه، ور نِحيح حر ُهنور منن صر ناتِم فر أيب حر ة ور عر

ق ف فِيِه[. وثان فضيلة الشيخ حممد ناْص الدين األلباِن  ُيترور نُه فر ُيوخ عر يذهب إىل تضعيف مروينا  عبند اهلل  الشج

(، مينزان االعتندال 3/212)بن صالح ثاتب الليث، ثم تراجع إىل قول ابن حجر. انظنر: العلنل ومعرفنة الرجنال 

(، سؤاال  أيب عبند اهلل أَحند بنن إبنراهيم بنن أيب 1/414(، هدي الساري )3388(، تقريب التهذيب )2/440)

 [.49( مسألة رقم ]163العينني للعفالمة حمدث العِ األلباِن ص )

، صدوَّ ربام أخطأ. التقريب ) (4) يج ِ ِْ
افِِقيج امْلِ ب اِس الغر ُبو العر  .(7511أر

نا(، ويف غرينب احلنديث  (5) اعا ارر ِستِّنير ِذرر ت ى صر ا(. ويف الطبقا : )حر اعا ثذا يف األصل. وجاء يف مطبوعة األربعني: )ِذرر

ا(. اعا ثنِير ِذرر  للحريب: )ثرفالر

ْبنُد امْلرلِنِك، ثقنة890. رجال اإلسنناد إىل عبند اهلل األنصناري: سنبقوا ]إسناده ضعيف (6) : هنو عر ْي   يندلس  [. وابنن ُجنرر

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [.741ويرسل. وعطاء: ثقة، وقيل: تغ  بأخرة، وَل يكرير ذلك منه. سبقا ] =

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.21احلديث أخرجه أبو إسامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )

ة طنرَّ ( منن ثفالثن2/749( وإبراهيم احلريب يف غرينب احلنديث )1/31وله متابع، أخرجه ابن سعد يف الطبقا  )

، بنحوآل،  ب اس  ِن اْبِن عر ، عر انر ْن ُيوُسفر ْبِن ِمْهرر ، عر انر  ْبِن ُجْدعر
ْيد  يِلِّ ْبِن زر ْن عر ، عر ةر لرمر  موقوفاا وَمتِاا.عن َحر اِد ْبِن سر

: ضعيف، التقريب ) انر  (.4734ابن ُجْدعر

: وثقه ابن زرعة وابن سعد. وقال أَحد: ال ُيعرف. وقال أبو  انر حاتم: )ال أعلم روى عنه غ  عيل بن زيند وابن ِمْهرر

، يكتب حديريه ويذاثر به(. وقال ابن حجر: لني احلديث. انظر: الطبقا  ) انر (، اجلرح والتعنديل 7/222بن ُجْدعر

 (.7886(، التقريب )32/463(، هتذيب الكامل )9/229)
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 باب خلا اهلل الفردوس بيده

ْبنُد امْلرلِنِك  [901] نا عر نر ْنبرأر ، أر نةا نِب ثِترابر ْبِد اخلرنالِِق ْبنِن األرْنجر ْن عر ، عر ْينرُب بِنُْت أرَْحردر ْتنرا زر ر أرْخربر

ُر  اُ  ُعمر ، ثنا اإِلمر ِويج ِعيلر اهلررر ِ  أرُبو إِْسامر ْيُخ اإِلْسفالر ، أنا شر ُروِخيج الكر
ا (1) ، أبننا ْبُن إِْبنرر ءا ِهيمر إِْمنفالر

ِعيُل  نرا إِْسامر ، ثر اِهيمر أرَْحرُد ْبُن إِْبرر
اِجيج  ،(2) يرى الس  ْ نرا أرُبو حير ثر

ح  ،(3) ْ ْمرو اْبن الرس  نرا أرَْحرُد بن عر ثر
(4). 

نْي ْبِن ال نُْصور بن احْلُسر ِد ْبِن مر ا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  نر ر أرْخربر : ور ِعيلر الر أرُبو إِْسامر اِل ح قر عر
نُد ْبنُن  ،(5) نرا حُمرم  ثر

يِلل احْلرافُِظ  عر
اين  (6) رر بأرْسفر

اِج ْبِن ِرْشنِدين  ،(7) ِد ْبِن احْلرج  َْحرِن ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  ْبُد الر  نرا عر ثر
ْبنِن  (8)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر( تصحف يف مطبوعِة األربعني إىل "عريامن". (1)  )ُعمر

ِويج وهو احلرافُِظ، القُ  ِعيلر اهْلررر اِهيمر ْبِن إِْسامر ُر ْبُن إِْبرر ُة، ُعمر اةر  ْدور نرر نِة هِبر نْيُخ احْلرنرابِلر ، شر
نِعيد  ْضنِل اْبنُن أريِب سر ُبو اْلفر اِعُظ أر اْلور

ْيِخ اإِلْسفالر  اُل شر ُهور خر ا، ور ُثهر حُمردِّ ، قنال اخلطينب: ثتبننا عننه، وثنان ثقنة. وقنال عبند ور ناُبوِِنِّ ِعيلر الص  نر إِْسنامر ِ  أريِب ُعرْيامر

ريِنُ  احْلرنِديِث. تنويف سننة ) ْعُروف  ثر ة  مر ( املنتخنب منن ثتناب السنياَّ 13/146هنن(. تناريخ بغنداد )425الغافر: ثِقر

بِيل الن ِقي يف 17/448( س  أعفال  النبفالء )1217) لسر ِقّي )( الس  اِجِم شُيوخ البريِهر رر  (.135تر

ِِنج  (2)  امْلُزر
د  ِعيُل ْبُن حُمرم  نُْه: أبو بكر اإلسامعييّل، وهو منن إِْسامر عر ، ور نْي  ْضِل ْبِن ُدثر ْيم  اْلفر ، يروي عن أريِب ُنعر  اْلُكويِفج

د  ُبو حُمرم  ، أر

( 86هنن(. الضنعفاء واملرتوثنون للندارقطني )298خه. قال الدارقطني: حدثونا عنه، ثذاب. تنويف سننة )ثبار شيو

 (.6/920( تاريخ اإلسفال  )210معجم أسامي شيوخ اإلسامعييل )

، ثقة فقيه، مَض ] (3) بِّيج يرى الض  ْ ا ْبُن حير ِري  ثر ف يف املطبوعة إىل "العاِل"، وهو زر ( تصح  اِجيج  .[755)الس 

ِ ج  (4) ِح الُقرر ْ ْمِرو بِن الرس  ْبِد اهللِ بِن عر ْمِرو بِن عر ، ثقة، التقريب )أرَْحرُد بُن عر يج ِ ِْ
اِهِر امْلِ ُبو الط  ْوالرُهُم، أر ِويج مر  (.85، األُمر

ْيُخ  (5) نِْجيج الش  اِِل اْلُبوشر نُْصور بن العر ِد بِن مر  أرَْحرُد بُن حُمرم 
نْيِ ُبو احُلسر ، أر نْ ر ْيُب ُبوشر

طِ ْدَُّ، خر اُ ، الصِّ ، قنال  ، اإِلمر اِِنج اسر اخلُرر

ْستُ  ، مر ة  ، ثِقر  ِمنن عبد الغافر: فراِضل 
 
ِدْيريه. وقال يف تار ه: تفّرد ابنن ُروزبنة بجنزء نرا ُجْزء  ِمْن حر عر لر قر . قال الذهبي: ور ور 

( سن  أعنفال  الننبفالء 9/305( تناريخ اإلسنفال  )222هنن(. املنتخنب منن ثتناب السنياَّ )419حديريه. تويف سنة )

(17/381.) 

اِِنج  (6) قر ْيسر يِلل الغر ُد ْبُن عر اِِل، وَل أجد له ترَجة. انظر اهلامش السابق.حُمرم   ، ذثرآل الذهبي ضمن شيوخ اْبِن العر

اينُِي: بالفتح ثم السكون، وفتح الفاء، وراء، وألف، ويناء مكسنورة، ويناء أخنرى سناثنة،  (7) رر ثذا، وقال ياقو : )أرْسفر

 (.1/177ر(. معجم البدان )ونون: بليدة حصينة من نواحي نيسابو

 )ِرْشِدين( تصحف يف املطبوعة إىل "راشد". (8)

نِد بننِ  َْحرِن بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ْبُد الر   عر
د  ُبو حُمرم  اِدَّ، أر ة، الص  ث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ناج بنِن ِرْشنِدْين بنن  وهو الش  احلرج 

يج  ِ ِْ
 امْلرْهِريج امْلِ

ْعد  ،  سر ِقنير انر أرسند مْن بر اَُّ، قال أبو سعيد ابن يونس: ثان ثقة صحيح السامع. وقال الذهبي: ثر ر  الور

ُبْوآُل ور  انر أر ثر ْرحاا، ور لمُت فِيِه جر ا عر . وتويف سنة )مر ءر اء ُعلرامر آل ضعفر . س  أعفال  النبفالء 326جدج بر التِّْسِعنْير ارر ْد قر قر هن(، ور

= 
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َْحر  ْبُد الر  اِِل عر نرا خر ِح، ثر ْ ْمِرو ْبِن الرس  نرا أرَْحرُد ْبُن عر ، ثر ر ِْ  بِِم
ْعد  ُبنو سر ْبنِد احْلرِمينِد امْلرْهنِريج أر ِن ْبنُن عر

 
ِ
اء جر الر 

اُودر ْبِن أريِب ِهنْد   ،(1) ْن در ، عر يرى ْبُن أريجوبر ْ نرا حير ثر
، أرّن الن بِي   ،(2)

الِك  نرِس ْبِن مر ْن أر :  عر الر قر

َِ بَِيِدِه، َوَحَظَرَها َعَا ُكلي ُمِْشِ   » َ   إِنَّ اهللََّ َخَلَق اْلِفْرَدْو  .(3)« َوُمْدِمِن َِخْر  ِسكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إرشناد القنايص والنداِن إىل شنيوخ الطنرباِن 6/222( الريقا  البن قطلوبغنا )5/83( لسان امليزان )15/239) =

(526.) 

اَِل  امْلر  (1) ْبِد احْلرِميِد ْبِن سر َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  ، امْلرْكُفوُف، ثقة. التقريب ) ْهِريج عر يج ِ ِْ
 امْلِ
 
اء جر ُبو ر  ُهْم، أر ْوالر  (.3931مر

(2)  ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم  ، أر يج ِ ْ افِر  الُقشر  ِدْينراِر بِن ُعذر

اُوُد بُن أريِب ِهنْد  ، ثقة متقن، ثان هيم بأخرة، مَض ]در  [.765يج

: روى عن أننس َخسنة  ، داود وإن ثان رأى أنساا إسناده ضعيف ِلنقطاعه (3) ف نه ال يريبت سامعه منه، قال ابن ِحب انر

(، هتننذيب التهننذيب 6/278أحاديننث َل يسننمعها منننه. وقننال احلنناثم: َل يصننح سننامعه مننن أنننس. انظننر: الريقننا  )

(3/204.) 

: سنبقوا ]رجا ِويِّ ِعييِلج صناحب 890ل اإلسناد إىل شنيخ اإلسنفال  اهلرنرر  اإِلْسنامر
ْكنر  ُبنو بر [. وأَحند بنن إبنراهيم: هنو أر

: ثقنة منتقن، ثنان هينم 834"معجم الشيوخ"، مَض ] : مَضن يف احلنديث السنابق. وابنُن أريِب ِهنْند  يرى ْبُن أريجوبر ْ حير [. ور

 [.765بأخرة، مَض ]

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.23سامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )احلديث أخرجه أبو إ

( وابننن مننندآل يف الننرد عننىل اجلهميننة 897( وابننن األعننرايب يف املعجننم )1182( )1181وأخرجننه متننا  يف الفوائنند )

عب اإلينامن ( وشن212( والبيهقني يف البعنث والنشنور )61( وصنفة اجلننة )3/94( وأبو نعيم يف احللية )41)ص

ثام يف الغرائنب امللتقطنة منن مسنند الفنردوس البنن  -( والديلمي يف الفردوس 53/306( وابن عساثر )5201)

ِح، به. -( 225حجر )َّ ْ  من طريق ابن الرس 

( منن 1/206والنذهبي يف معجنم شنيوخه ) –( 225ثام يف الغرائب امللتقطة )َّ -وأخرجه الديلمي يف الفردوس 

ننُد ْبنن ، بننه. ثننم قننال الننذهبي: طريننق حُمرم  ننوبر يج يرننى ْبننُن أر ْ ، نننا حير نناُ  ْبننُن ُيوُسننفر ، نننا ِعصر نِْديج ْرقر ننمر نناِمر  الس  ْبننِد ْبننِن عر ُن عر

نِْديج هنذا: اهتمنه الندارقطني والنذهبي وغ َهن ْرقر نمر الس  [. ور الِك  نِْديج هر ْرقر مر ا بالوضنع، انظنر: مينزان االعتندال ]الس 

(3/633.) 

ِح،،،وقد ُخولِفر أبو ا ْ  لطاهر ابن الرس 

ْنبرناِع، ثننا 41فأخرجه ابن مندآل يف الرد عىل اجلهمية )ص ُبنو الزِّ ن، ثننا أر ر ِْ ُب، بِِم دِّ ةر امْلُنؤر نلرمر ا أرَْحرنُد ْبنُن سر نر ر ( قال: أرْخربر

ِعيِد ْبِن أريِب  ْن سر ، عر ِزيدر الِِد ْبِن ير ْن خر ، عر يرى ْبُن أريجوبر ْ ، ثنا حير   ْ ِعيُد ْبُن ُعفر الِنك  سر نرِس ْبنِن مر ْن أر ، عر ل  ، بنه. رجالنه  ِهفالر

 (.5/365فيام نقله مغلطاي عن ابن يونس. إثامل هتذيب الكامل ) ثقا ، لكنه منقطع، سعيد َل يسمع من أنس 

اك، أبو عمرو اهلفالِل املِي، وثقنه ابنن ينونس. تناريخ ابنن ينونس ) ح  : هو ابن الض  ةر لرمر خ ( تناري1/12أرَْحرُد ْبُن سر

= 
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ُد بنُن حُمر  [902] ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أبنا حُمرم  بنرا أرُبو عر َْحرِن، أر ْبِد الر  ى ْبُن عر اآُل ِعيسر نر ر نِد بنِن )أرْخربر م 

رر ْبنِن احْلر  اِهيمر ْبِن ُعمر  ْبِن إِْبرر
ِ
اء جر ُد ْبُن رر ، أرن  حُمرم  انر ُب بِأرْصبرهر دِّ اِسِم الت ِميِميج امْلُؤر نِن ْبنِن أريِب القر سر

ر  ُيوُنسر  اِِنج أرْخربر ْثور َْحرِن الذ  ْبِد الر   أرَْحرُد ْبُن عر
نْيِ ى ْبِن  ،ُهْم، أنا أرُبو احْلُسر ْكر  أرَْحرُد ْبُن ُموسر ُبو بر أبنا أر

َْحرِن ْبُن  ْبُد الر  ْيِه احلرافُِظ، نا عر ور ْردر لِيِد أرَْحردر مر ْبِن الور
ُن ْبُن ُسْفيرانر  ،(1) ثنا احلرسر

 ثنا أرُبو الط اِهرِ  ،(2)

 ْ اَِل ، ثنا حير ْبِد احْلرِميِد ْبِن سر َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  اِِل عر نِي خر ثر د  : حر الر ِح قر ْ ْمِرو ْبِن الرس  يرى ْبُن أرَْحرُد ْبُن عر

آُل  رر ثر ، فرذر أريجوبر
(3)  )(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/349( الريقا  البن قطلوبغا )7/815اإلسفال  ) =

ط ان املِي، ثقة. التقريب ) ج القر رر ْوح بن الفر ْنبراِع: هو رر ُبو الزِّ  (.1967أر

 (، وانظر التاِل. 1719واحلديث ضعفه األلباِن يف السلسلة الضعيفة )

 َل أجدآل. (1)

ب ناسِ  (2) ُبنو العر اُ ، احلرافُِظ، الري ْبنُت، أر نْيبراِِنج  اإِلمر  الش 
 
ناء طر ِن بنِن عر ِزْينِز بنِن الننجْعامر ْبنِد العر ناِمِر بنِن عر نُن بنُن ُسنْفيرانر بنِن عر ، احلرسر

، الن سر  اِِنج اسر نالر اخلُرر قر نِة. ور ْحلر اِسنعر الرِّ ، ور نةا نةا ُحج  انر ثِقر : ثر ِ الر يِف الِعربر قر . ور بِيج هر ُه الذ  الر اِحُب )امْلُْسنرِد(، قر ، صر اْبنُن أيب ِويج

ماا يِف الري   ند  نآِل، ُمقر ِ ِْ نانر يِف عر اسر ثر ُخرر نانر حُمرندِّ الر احلراثُِم: ثر قر . ور ُدوَّ  ُهور صر تربر إِِلر  ور : ثر اتِم  ْهنِم، حر الفر ِة، ور رْينرر الكر ْبنِت، ور

ْنيرا نرظِ  ِن يِف الدج سر ْيسر لِْلحر : لر اِزيج يِلل الر   أرَْحرُد بُن عر
ْكر  ُبو بر الر احلرافُِظ أر قر ِب. ور األردر الِفْقِه، ور نرةر )ور ر سر . ُتُويفِّ  هن(.303ْ  

(، 14/157أعنفال  الننبفالء ) ( سن 1/445(، العنرب )13/99(، تناريخ دمشنق )3/16انظر: اجلنرح والتعنديل )

 (.3/359الريِّقا  البن قطلوبغا )

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (3)

 [.810. رجال اإلسناد إىل ابن مردويه: سبقوا ]كسابقه (4)

ْيِه يف تفس آل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. ور ْردر  احلديث أخرجه أبو بكر ابن مر
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ْبنندُ  [903] ننا عر نر ْنبرأر لِي ننُة، أر امر ْينرننُب الكر ْتنرننا زر ر ْبننُد اهللِ  أرْخربر بنرننا عر ْبننُد امْلرلِننِك، أر ننا عر نر ْنبرأر اخلرننالِِق، أر

اِريج   الد 
د  ، أبنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  اِريج األرْنصر

انر  (1) ْدر أرَْحرُد ْبُن َحر ور
ناِرثِيج  (2) بنرا الش  : أر االر قر

ُبنو  ،(3) نرنا أر ثر

د  الن  ْمُرو ْبُن حُمرم  نرا عر ، ثر ْعىلر امْلرْوِصيِلج ، ير نرنا طرناُوس  ، ثر ْمنِرو ْبنِن ِدينرنار  نْن عر ، عر نرنا اْبنُن ُعيرْينرنةر اِقنُد، ثر

ِن الن بِيِّ  ُث عر ةر حُيردِّ ْيرر ا ُهرر بر ِمْعُت أر :  سر الر ََ  اْحَتجَّ »قر َينا ََدُم، َأْننَ   ُموَسني :ََدُم َوُموَسي، َفَقنا

نَّوِ  : «َأُبوَنا، َخيَّْبَتنَا َوَأْخَرْجَتنَا ِمَن اْْلَ الر ََ ََدُم: َيا ُموَسني، اْصنَطَفاَ  اهللَُّ بَِكَلِمنِه، َوَخن َّ »، قر َفَقا

َرُه اهللَُّ ُلَقنِني بِنَأْرَبِعَْي َسننًَو َلَك بَِيِدِه، َتُلوُمنِي َعَا َأْمر  َقْد َقدَّ : «  َعَلَّ َقْبنَل َأْن ََيْ نالر َفَحنجَّ ََدُم »قر

ا « ُموَسي، َفَحجَّ ََدُم ُموَسي ثا  .(4)ثرفالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِدي(، َل أظفر له برتَجة."الد   (1) ف يف مطبوعة األربعني إىل )الد  " بدال ثم ألف ثم راء، ثذا يف األصل، وتصح   اِريج

اِريج  اَّر الد  ْعُقوبر ْبِن إِْسحر لتبس به، وهو أرَْحرُد ْبُن حُمرمد ْبِن ير اِريِّ وهناك متقدِّ  ير ِنيم  الند  نِد متر لر ، النذي روى ، ِمْن ور

(، وَل أجند لنه ترَجنة أيضناا. وانظنر: 4/465( وابنن عندي يف الكامنل )7605 - 7602عنه الطرباِن يف األوسط )

 (.4/83( لسان امليزان )1/237جتريد األسامء والكنى البن أيب يعىل )

ان ابن الشيخ أرَْحد ب (2) كر أَحد بن َحدر ارر د بن شر ِعيل ن حُمرم  ُبنو إِْسنامر ننُه: أر ن جدآل، حندث عر ، حدث عر يج
ثِ ارر ، أبو حامد الش 

ْيِه. إثامل اإلثامل البن نقطة ) لر أْثنى عر اِرّي ور  (.9/290( تاريخ اإلسفال  )3404اأْلْنصر

ةُ  (3) فال مر ِويج العر كر اهلررر ارر ِد بِن شر  أرَْحرُد بُن حُمرم 
اِمد  ْعنىلر ، احلرافُِظ، أرُبو حر نا ير بر : أر نِمعر ا، سر شنيُخهر اةر ور نرر ، ُمْفتِي هر ُ افِِعيج املفرسِّ ، الش 

نُْه: احلراثُِم، ور  عر آُل، ور ْ ر غر ، ور نالر احلرناثُِم: املرْوِصيِل  . قر ناِريِّ ِعْيلر األرْنصر ِة أريِب إِْسامر ة  ِمْن مشيخر فر
ائِ طر ، ور انر ْدر ِفيُدآُل أرَْحرُد ْبُن َحر حر

نرةر ) اةر سر ا ر هِبررر نر احلرِدْيِث، مر سر انر حر (. وانظر: تكملة اإلثنامل البنن نقطنة 16/273هن(. س  أعفال  النبفالء )355ثر

 (.171( الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )2/764( تبص  املنتيه )3403)

و الن اِقنُد: ثقنة حنافظ وهنم يف حنديث، 890. رجال اإلسناد إىل عبد اهلل األنصاري: سبقوا ]حديث صحيح (4) ْمنر  [. عر

، ثقة ثبت، مَض ]740مَض ] يج ِحيج امْلركِّ : هو اجُلمر ْمُرو ْبُن ِدينرار  يْ 780[. وعر : ُهور اْبنُن ثر ، ثقنة، مَضن [. طراُوس  نانر سر

[733.] 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.24احلديث أخرجه أبو إسامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )

 ( وإسنادآل صحيح.6245وهو يف مسند أيب يعىل )

، به.13)-(2652( ومسلم )6614وأخرجه البخاري )  ( من طريق سفيان بن ُعيرْينرةر
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ْبننُد امْلرلِنن [904] ننا عر نر ْنبرأر ْبننُد اخلرننالِِق، أر ننا عر نر ْنبرأر ْينرننُب، أر ْتنرننا زر ر نند  أرْخربر ْبننُد اهللِ ْبننُن حُمرم  ِك، نننا عر

اِريج / ] يِلل  ،(1)/ب[ 98األرْنصر ِد ْبِن عر اِهُر ْبُن حُمرم  نرا طر أر
د   ،(2) اِمُد ْبُن حُمرم  بنرا حر أر

يِلج ْبُن  ،(3) نرا عر ثر

اِئِب  ْبِد اهللِ ْبِن الس  ْن عر نرا ُسْفيراُن، عر ، ثر ْيم  ُبو ُنعر نرا أر ِزيِز، ثر ْبِد اْلعر ةر  ،(4) عر ترادر ْبِد اهلل ِ ْبِن أريِب قر ْن عر عر
(5)، 

 : الر ْبِد اهلل ِ قر ْن عر ناِئلِ »عر نِد الس  نعر يِف ير قر ْن تر ْبنلر أر نِد اهلل ِ قر نُع يِف ير قر ةر تر قر در ْبنُد اهلل ِ: ، «إِن  الص  أر عر نرر ُثنم  قر

 .(7)(  (6))وهو الذي يقبل التوبة عن عبادآل ويأخذ الصدقا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للوحا ، وسوف يأيت ما جتاوزناآل يف مكانه إن شاء اهلل.هناك عد  ترتيب يف ا (1)

، الزاهند أبنو ( قال الذهبي: طاهر ْبن حممد ْبن عنيّل ْبنن هناموش9/235َل أجدآل، ولعله املرتجم يف تاريخ اإلسفال  ) (2)

اءا خائفا  ا، من أولياء اهلل.حممد اهلمذاِن البزاز، الرجل الصالح، ثان بك   ا خاشعا

ْبِد اهللِ حُمر  (3) ِد بِن عر اِمُد بُن حُمرم  يِلل حر بُِ ، أرُبو عر اِعُظ الكر اِدَُّ، الور ُث الص  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ِويج الش   اهلرنرر
اذ  ِد بِن ُمعر ناُء، م  ف  ، الر 

نرةر ) ر سر آُل، ُتُويفِّ ُ ْ غر يُب ور
ُه اخلرطِ قر ث   (.146( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )16/16هن(. س  أعفال  النبفالء )356ور

نِْديج  (4)
ائِِب الكِ ْبُد اهللِ ْبُن الس  يْ  عر ِة،   س. التقريب )أرِو الش  اِدسر ، ِمنر الس  ة  ، ثِقر  (.3339براِِنج الُكويِفج

، سكت عنه البخناري وابنن أيب حناتم، وذثنرآل ا (5) ائِِب الكِنِْديج بِْد اهللِ ْبِن الس  ، َل يذثروا عنه رواياا غ  عر اِريِبج بنن حبنان يف هو املُْحر

نِذي الريقا . وذثرآل احلسيني يف اإلثامل، وقال ابن حجر  نيْنِي ال  ناِمش ثتناب احْلُسر نط بنن املُْحنب يِف هر أ  بِخر يف التعجيل: ]قررر

طِِّه:  ا لريْسر يِف املْسند»بِخر ذر : «. هر ا؛ فر ِن ُه قرالر يْئا ُمْسندا اِرّي يدل عىل أرنه َل يرو شر فالر  البُخر نُه يِف »قلُت: ثر ْسنُعود قرْولر نن ابنن مر روى عر

قرة، قرالره الري ْورّي  در ائِب الص  ن عبد اهلل بن الس  لِكر ابنن ِحب نانر يِف «عر نذر ثر نيْنِي، ور امر نرقلنه احْلُسر اتِم ثر آُل ابن أيب حر ر ِر نُه، فراْختر ، يرْعنِي: عر

ابرة فرمن بعدهْم[ حر ال الص  ادِيث املرفوعة الر أرْقور اد اأْلرحر اأْلرْصُل يِف املْسند األَحدي إِيرر ا ، ور  .الت ابِعني من الريِّقر

( مكرراا. ُغنينة امللنتمس 43، 5/27( ثقا  ابن حبان )5/141( اجلرح والتعديل )5/175نظر: التاريخ الكب  )ا

( تعجينل املنفعنة 474( اإلثامل فنيمن لنه رواينة يف مسنند أَحند )3534( التذثرة للحسيني )300إيضاح امللتبس )

 (.6/93( )5/498( الريقا  البن قطلوبغا )580)

ْلط  بني (6) واَينة  [،104]التوبنة: ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇآيترني، بني اَينة  هذا خر

[، وعل ننق الشننيخ أَحنند 25]الشننورى:  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گالتنني يف سننورة الشننورى: 

( عىل هذا اخلطأ، قال: ]لعله منن وثينع، أو منن عبناد بنن منصنور[، ولكنن 6/16شاثر يف حتقيقه لتفس  الطربي )

( نحو هذا احلديث عن ابن عيينة، عنن 1188يقهام، وثذلك أخرج احلميدي يف مسندآل )حديث الباب ليس من طر

حممد بن عجفالن، عن سعيد بن يسار، عن أيب هرينرة، فوقنع فينه نفنس اخلطنأ يف اَينة. ولفالسنتزادة: راجنع تعلينق 

 الشيخ أَحد شاثر. وسقط ذثر اَية من مطبوعة األربعني.

، 890ىل عبد اهلل األنصاري: سبقوا ]. رجال اإلسناد إإسناده ضعيف (7) نِويج نِن البرغر ُبنو احلرسر ِزْيِز: هو أر ْبِد العر يِلج بُن عر [. عر

= 
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بِّيج  [905] ُر ْبُن ُعترْيبرةر الض  نرا ُعمر ر : أرْخربر اِريِّ ا اإِلْسنراِد إىِلر األرْنصر هِبرذر ور
ْبِد أبنا  ،(1) ُد ْبُن عر حُمرم 

اهلل ِ اجْلُْعِفيج 
ِص  ،(2) الُِح ْبُن ور  اْلكِنراِِنج أبنا صر

ِعب   ،(3)يف  ْعنِي اْبنر ُمفالر ثنا أرَْحرُد ير
ْبُد  ،(4) نِي عر ثر د  حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مَض ] = ُقْطنِيج ارر ُه الد  قر ث  ، ثقنة ثبنت، مَضن ]842ور ننْي  ْضُل بُن ُدثر : هو الفر ْيم  ُبو ُنعر . 742[. أر [. وسنفيان: هنو الري نْوِريج

 .وعبد اهلل: هو ابن مسعود 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.25ث أخرجه أبو إسامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )احلدي

 ( عن عيل بن عبد العزيز، به.8571وأخرجه الطرباِن يف الكب  )

( 901( وأبنو عبيند يف األمنوال )1125( وعبند النرزاَّ يف تفسن آل )647وأخرجه عبند اهلل بنن املبنارك يف الزهند )

( 14/460( والطنربي يف تفسن آل )1305( وابنن زنجوينه يف األمنوال )341حرب يف الرب والصنلة ) واحلسني بن

( وقننوا  السنننة يف احلجننة يف بيننان 705( والفاللكننائي يف أصننول االعتقنناد )6/1877وابننن أيب حنناتم يف تفسنن آل )

 ( من طريق سفيان الريوري، به.72املحجة )

ائِِب، به.( من طري14/460وأخرجه الطربي يف تفس آل ) ْبِد اهلل ِ ْبِن الس  ْن عر ِش، عر  ق اأْلرْعمر

ْبِد اهلل ِ ْبِن -عدا طريق شعبة اَيت  –واملريبت يف َجيع روايا  الطربي  ْن عر [. أريِب : ]عر ةر ترادر  قر

 وهذا اخلرب رواآل شعبة واضطرب يف إسنادآل:

ند  45فأخرجه عريامن الدارمي يف الرد عىل املرييس ) نرا ُمسر ثر د  يرنى ( حر ْ نرا حير ثر ند  ، حر ط نانر  -د  ْعنِني اْلقر : -ير نالر نْن ُشنْعبرةر قر ، عر

ِمْعُت  : سر الر ِب قر
ائِ ْبُد اهلل ِ ْبُن الس  نِي عر ثر د  ةر حر ترادر ا قر بر ُجفالا ِمْن حُمراِرب   - أر ِمْعُت  –رر : سر الر آل قر ... فذثرآل. وسنام 

ْسُعود  اْبنر مر

( ثام ترى. ةر ترادر ا قر بر  )أر

: 14/459الطربي يف تفس آل )وأخرجه  نالر نرنا ُشنْعبرُة قر : ثر نالر ، قر نر  ْعفر نُد ْبنُن جر نرنا حُمرم  : ثر نالر نُد ْبنُن امْلُريرن نى، قر نرا حُمرم  ثر د  ( حر

ُجل   ِِن رر ر نب  ُهنور قر  -أرْخربر ْوشر اُ  ْبُن حر و  الر اْلعر الر ُشْعبرُة: قر ْيِه قر لِْس إِلر ْ ْ جير َلر ا ور ْأيِت َحر ادا انر ير ُجنل  ِمنْن ثر ةر رر ترنادر ُة، أرِو اْبنُن قر ترنادر

ْسنُعود ... فنذثرآل. وقلننب  -حُمرناِرب   ْبندر اهلل ِ ْبننر مر ننِمْعُت عر : سر نالر آُل، قر نارر نانر جر ثر ِب، ور
نائِ ْبندر اهلل ِ ْبنننر الس  نِمْعُت عر نالر سر قر

 اإلسناد، بتقديم ابن قتادة عىل ابن السائب.

 (.6739(، )5074وانظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )

 َل أجد له ترَجة. (1)

ننْيِ  (2) ْبنِد اهللِ بنِن احُلسر ُد بنُن عر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر اِِض، أر ْيُخ احلرنرِفي ة، القر ُة، شر فال مر اُ ، العر ْبنِد اهللِ بنِن  اإِلمر )ويقنال احلسنن( بنِن عر

يرى  ْ ننرةر )حير نا ر سر . وثقنه اخلطينب وغن آل. مر اِِنِّ ور ، امْلرْعنُروُف: بِناهلررر ، احلرنرِفنيج ، الُكنويِفج اتِم  اجُلْعِفيج هنن(. سن  402بِن حر

 (.17/101أعفال  النبفالء )

( منن طرينق القناِض أيب عبند اهلل حممند بنن عبند اهلل بنن احلسنن 42/163َل أجد له ترَجة. وأخرج له ابن عسناثر ) (3)

 عفي، عنه.اجل

ي انر  (4) ثر عنن أَحند وغن آل، وثقنه أرَْحرُد بُن ُمفالِعب  ْبِن حر ُث، احلرافُِظ، حد  دِّ اُ ، امْلُحر ، اإِلمر ِميج رِّ اِديج امْلُخر ْضِل البرْغدر ُبو الفر ، أر

= 
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ِن  ُهور اْبُن النجْعامر ِد ور مر الص 
نْيِ  ،(1) ِك ْبُن احْلُسر

ْبُد امْلرلِ اِصنِم ْبنِن ُعبرْينِد اهلل ِ  ،(2) ثنا عر نْن عر عر
نِن  ،(3) عر

د   اِسِم ْبِن حُمرم  اْلقر
ِن الن بِيِّ  ،(4) ، عر ةر اِئشر ْن عر ُه  عر .. ِمرْيلر الر  .(5)قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارقطني وغن  = اش  وعبد اهلل بن أَحد والد  ( سن  أعنفال  1/79هنن(. طبقنا  احلنابلنة )275هم، تنويف سننة )اْبُن ِخرر

 (.2/116( ثقا  ابن قطلوبغا )13/42النبفالء )

يج  (1)
ائِ اُز الن سر  البرز 

د  ُبو حُمرم  ِن، أر ِد بُن النجْعامر مر ْبُد الص  ، ويقال: إن أصنله ثنويف، سنكن بغنداد، وثقنه العجنيل وابنن معنني. عر

: ال أراآل ثان ممن يكذب. وقنال أبنو حناتم: شنيخ. وقنال الن سنائي والندارقطني: لنيس بنالقوي.  وقال ابن معني مرةا

 هن(.216وذثرآل ابن حبان يف الريقا . وليس له يف الكتب الستة  ء، ما  سنة )

( ميننزان االعتنندال 12/303( تنناريخ بغننداد )8/415( الريقننا  البننن حبننان )6/51)انظننر: اجلننرح والتعننديل 

ارقطني البنن 9/518( سن  أعنفال  الننبفالء )5/378( )5/111( تاريخ اإلسفال  )2/621) نْن تركل نم فينه الند  ( مر

ا )5/190( لسان امليزان )231زريق ) غر  (.6/362( )6/358( ثقا  ابن ُقْطُلوبر

عة اجلرح والتعديل أن  أبا حاتم قال عن ابن النعامن هنذا: ]صنالح احلنديث صندوَّ[، وإننام جاء يف مطبو مَلحظو:

قال أبو حاتم هذا يف "عبد الصمد بن عبد العزيز الرازي"، فسقطت ترَجة ابن عبد العزيز، ودخل قول أيب حاتم فيه 

نا. وانظنر البنن عبند ا غر ( تناريخ 6/105لعزينز: التناريخ الكبن  )بابن النعامن. انظر بيان ذلنك يف ثقنا  ابنن ُقْطُلوبر

 (.5/378اإلسفال  )

ننْيِ  (2) ْبنُد امْلرلِنِك ْبنُن احْلُسر ، اسنمه: عر يج
اِسطِ ِعيج اْلور  الن خر

الِك  ُبو مر ، وُيقنال: عبنادة ْبنن احلسنني، وُيقنال: ابنن أريب احلسنني، أر

ُف بِ  ُيْعرر ، مرتوك، َّ. التقريب )ور  (.8337اْبِن ُدرل

ِويج  (3) ندر ناِب العر نرر ْبنِن اخْلرط  اِصنِم ْبنِن ُعمر اِصُم ْبنُن ُعبرْينِد اهلل ِ ْبنِن عر ، ضنعيف، منا  سننة )عر ِِنج ن(. التقرينب هن132، امْلرندر

(3065.) 

ْيِق  (4) دِّ ْكر  الصِّ ِد بِن أريِب بر اِسُم بُن حُمرم  ، ثقة. التقريب )القر ِِنج َْحرِن امْلردر ْبِد الر  ُبو عر أر ، ور
د  ُبو حُمرم  ، أر ، الت ْيِميج ِ ج  (.5489، الُقرر

اإسن (5)  .اده ضعيف جدًّ

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.25احلديث أخرجه أبو إسامعيل األنصاري يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )
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 ينكر العرش والكرسي
ْ
ن
َ
 باب الرد على م

ْولِننِه  [906] ُة يِف قر ترننادر ننالر قر قر ننالر  [18]املطففننني:  چڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   چ : ور : ، قر

ْرشِ » ِة اْلعر اِئمر ْتر قر  .(1)« حتر

الر اهلُل:  قر  . [15]الربوج:  چڭ     ڭ  ڭ   چ ور

ُبنو  [907] ْبنِد امْلرلِنِك، أبننا أر َْحرِن ْبُن أرَْحرندر ْبنِن عر ْبُد الر  ، أبنا عر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن متر ا   ا حُمرم  نر ر أرْخربر

ِد عر  ْضِل أرَْحردُ حُمرم  ، أبنا أرُبو الفر ْبِد اْلبراِقي اْبِن البرطِّيِّ ُد ْبُن عر ، أبنا حُمرم  ةر امر بُن  ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر اْبِن ُقدر

ْكنر  أرَْحرن ُبنو بر نرنا أر ، ثر َْحرِن ْبنُن ُعبرْينِد اهلل ِ احْلُنْريِفج ْبُد النر  اِسِم عر ُبو اْلقر ، أبنا أر ونر ُ ْ ِن اْبِن خر ُد ْبنُن احلرسر

نر  ْيامر ْبِد اهلل ِ ْبِن ُسلر ُد ْبُن عر نرا حُمرم  اُد، ثر نر الن ج  ْلامر سر
ْكنر   ،(2) ُد ْبُن أريِب بر نرا حُمرم  ثر

اِئنِدُة ْبنُن أريِب  ،(3) ثننا زر

اِد  قر الرِّ
يِّ  ،(4) ِ ْ  الُنمر

اد  ْن ِزير عر
ِن الن بِيِّ  ،(5) ، عر

الِك  نرِس ْبِن مر ْن أر :  عر الر    َأْدُخُل َعنَا َرِّبي فَ »قر

ِة «. َوُهَو َعَا َعْرِشِه َتَباَرَ  َوَتَعاَ   اعر فر ِديِث الش  يِف حر
(6). 

نندُ  [908] ، ثنننا حُمرم  نر ْيامر ْبننِد اهلل ِ ْبننِن ُسننلر ننُد ْبننُن عر نرننا حُمرم  بِننِه: ثر ، ور ثِيننع  ، ثنننا ور ننْ    ْبننُن ُنمر

ننْيس   ْمننِرو ْبننِن قر ننْن عر ، عر ننْن ُسننْفيرانر عر
ْبننِد اهلل ِ ْبنننِ  ،(7) ننْن عر و، عر ْمننر  ْعنِنني اْبنننر عر نناِل ير ننِن امْلِنْهر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثقة ثبت، مَض ]خب مقطوع صحيح (1) ُدْويِسج ةر الس  امر ُة: هو ابُن ِدعر ترادر  [.793. قر

. وأخرجنه ابنن األعنرايب ( 24/291( والطربي يف تفس آل )3539أخرجه عبد الرزاَّ يف تفس آل ) ر  ْعمر من طريق مر

ط اِر. وأخرجنه أبنو جعفنر ابنن أيب شنيبة يف العنرش )781يف معجمه ) ِزيدر اْلعر انر ْبِن ير بر ( منن طرينق 55( من طريق أر

. ثفالثتهم: عن قتادة، به. ِش   ِعيِد ْبِن بر  سر

ََ َمْن َتنَْشق  َعنْ : »( قال 2412وأخرج البخاري ) ِخٌذ بَِقائَِمو  ِمْن َقَوائِِم الَعْرشِ َفأَُكوُن َأوَّ  ..«.ُه الَْرُ ، َفإَِذا َأَنا بُِموَسيَ 

نِميج  (2) نر احلرْْضر ْيامر ْبنِد اهللِ بنِن ُسنلر ُد بُن عر ر  حُمرم  ْعفر ِة، أرُبو جر ُث الُكوفر اِدَُّ، حُمردِّ ْيُخ، احلرافُِظ، الص  نالر الش  ، قر نُب: بُِمطرنني   ق  ، امْلُلر

. تويف سنة ) برل  ة  جر : ثِقر ُقْطنِيج ارر  (.14/41أعفال  النبفالء ) (، س 2هن(. سؤاال  َحزة للدارقطني )297الد 

ِميج  (3) د  د    امْلُقر  بِن ُمقر
ِ
طراء يِلِّ بِن عر  بِن عر

ْكر  ُد بُن أريِب بر ، ثقة. التقريب )حُمرم  يج ِ ِْ ، البر ِفيج ْبِد اهللِ الري قر ُبو عر  (.5761، أر

اِد البراِهيِلج  (4) قر ائِِدُة ْبُن أريِب الرِّ ، منكر احلديث، س. التقريب )زر يِفج ْ ر يج الص 
ِ ِْ  البر

اذ  ُبو ُمعر  (.1981، أر

يج  (5) ِ ِْ يج اْلبر ِ ْ ْبِد اهلل ِ النجمر اُد ْبُن عر  (.2087، ضعيف،  . التقريب )ِزير

 (، وانظر خترجيه فيه.27[. وهو عند ابن قدامة يف إثبا  صقة العلو )813اِد: سبقوا ]رجال اإلسناد إىل الن ج   (6)

يج  (7)
ئِ ْيس  امْلُفالر ْمُرو ْبُن قر ، ثقة متقن، بخ   عر ْبِد اهللِ الُكويِفج ُبو عر  (.5100. التقريب )4، أر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 302 
 

احْلراِرِث 
اِهيُم ُقْبطِي ترننْيِ  ،(1) ِة إِْبرر ْو ر اْلِقيرامر ى ير ْن ُيْكسر ُل مر : أرو  الر يِلل قر ْن عر نى الن بِنيج  ،(2) عر ُثنم  ُيْكسر

  ةا ر ِحربر
ْرِش  (3) ِمنِي اْلعر ْن ير ُهور عر ور

(4). 

ترننبر إِِلر   [909] : ثر نْبرننل  ْبننُد اهللِ ْبننُن أرَْحرنندر ْبننِن حر َْحرِن عر ْبننِد الننر  ُبننو عر ننالر أر ْبننِد  قر ب نناس  ْبننُن عر عر

ظِيمِ  العر
ِريِم  (5) ْبِد اْلكر ِعيُل ْبُن عر نرا إِْسامر : ثر

ْعِقل   ،(6) ِد ْبُن مر مر ْبُد الص  نِي عر ثر د  حر
ْهبر  ،(7) ِمْعُت ور سر

ُقوُل:   ير
نلر لر »ْبنر ُمنربِّه  إِن  اهْلرْيكر نِل، ور ِفني اهْلرْيكر ارر لر اْلبِحر ، ور ْبعر اِ  الس  ور مر إِن  ِفني اْلُكنْريِسِّ إِن  الس  ، ور

الن ْعِل يِف قر  ادر اْلُكْريِسج ثر ْد عر قر ، ور ِمُل اْلُكْريِس  ْ ُهور حير ، ور ىلر اْلُكْريِسِّ عر ْيِه لر مر در ْيهِ قر مر  .(8)« در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْبُد اهللِ ْبُن احلرارِ  (1) اِريج عر ، ثقة، ع. التقريب )ِث األرْنصر يج ِ ِْ لِيِد البر ُبو الور  (.3266، أر

ي ة (2)
نُْسنوب  الُقْبطِ ُه مر ن  أر ثر ي، ور

براطِ ا: القر ُْعهر َجر ْيضاء، ور قيقة بر ر رر ِْ نمج  : الري وب ِمْن ثِيراِب ِم إىِلر الِقنْبط، وُهنم أرْهنُل ِمِن، وضر

. النهاية ) رْسِ ، بِاْلكر يٌّ
ا يِف الن اِس فِقْبطِ أرم  ا يِف الريِياب، فر ذر هر ْغيِِ  الن سب، ور اِف ِمْن تر ة: قبط.4/6اْلقر  ( ماد 

ةُ  (3) ر اجْلرْمُع ِحربر  احِلربر ، ور
ن  ْزِن ِعنربرة: ُبْرد  يامر ا . النهاية يف غريب احلديث )، بِور ر ة: حرب.1/328 وِحربر  ( ماد 

: ثقة، مَض ] (4)   ْ و: صدوَّ ربام وهم، مَض ]868اْبُن ُنمر ْمر  اُل بُن عر  [.863[. وامْلِنْهر

(، وصححه األلباِن. وسيأيت بنحنوآل منن حنديث 4579( واملطالب العالية )125انظر خترجيه يف َمتِ العلو )ص

 [.1225رفوعا ]م أيب هريرة 

يج  (5) ِ نْنربر نةر العر ْوبر ِعْيلر بنِن تر ظِنْيِم بنِن إِْسنامر ْبِد العر ب اُس بُن عر ، ثقنة حنافظ، تنويف سننة )العر نيج ِ ِْ ْضنِل البر ُبنو الفر هنن(. 240، أر

 (.3176التقريب )

ننْعاِنج  (6) ِنج الص  نا   النيرامر ُبو ِهشر ، أر
ْعِقِل ْبِن ُمنربِّه  ِريِم ْبِن مر ْبِد اْلكر ِعيُل ْبُن عر صنمد (. وعبند ال464، صندوَّ. التقرينب )إِْسامر

ُه. مج  هذا: عر

ِِنج  (7) اِمل  اْليرامر ْعِقِل ْبِن ُمنربِِّه ْبِن ثر ِد ْبُن مر مر ْبُد الص  ُه.4082هن(، فق. التقريب )183، صدوَّ، تويف سنة )عر مج : عر ْهب  ور  ( ور

: ثقة، مَض ]وهو من اإرسائيلياَ إسناده حسن، (8) ْهُب ْبُن ُمنربِّه   [.749. ور

نا 1092اخلرب أخرجه عبد اهلل يف ثتاب السنة ) : مر ْهنب  لر ور
ُسنئِ (، ومننه اقتنبس املصننِّف. وقند اختِنآل، ومتاُمنُه: ]ور

 : الر قر ُلت فر اْلبِ »اهْلرْيكر ِضنير ور َّ  بِاأْلررر  حُمرد 
ِ
ء امر اِف الس  ء  ِمْن أرْطرر ْ أرْطنراِب اْلُفْسطرا ِ  ر اِر ثر ِضننير «. حر نِن اأْلررر ْهب  عر لر ور

ُسئِ ور

 : الر ت قر ْيفر ِهير نُل ِمننْ »ثر اهْلرْيكر ، ور لِكر نيط  بِنذر
ن حُمِ ُ اْلبرْحنُر اأْلرْخْضر ، ور ْحنر  ِضنير بر نْير ُثلِّ أررر ، بر ة  در ِضنير مُمره  ْبُع أررر  ِهير سر

ِ
اء رر  ور

 «[.اْلبرْحرِ 

انر وهنب منن أوعينة اْلُعُلنو  358لو )أوردآل الذهبي يف الع ( عن عبد اهلل بن أَحد من ثتابه السنة، بتاممه، ثم قال: ]ثر

ائِنرر  ل نه أوسنع در عر نا، لر انر ينْقنل ِمنْهر ة إرسائيليا  ثر ريِ ر انر ِعنْدآل ثتب ثر م السالفة، ثر ن أرْخبرار اأْلُمر ة منن لركِن جّل علمه عر

ِذي ا ال  ذر هر ْعب اأْلرْحبراِر، ور صفه  ثر لِنك  -ور غن  ذر نبع يتخللهنا اْلبرْحنر ور أرن اأْلرْرضني الس  اهلل  -من اهليكل ور فِينِه نظنر، ور

= 
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ا  [910] نر ر أرْخربر
ِفنيج  (1) ْسنُعود  الري قر آل، أبننا مر نْندر ُْموُد ْبُن مر نرا حمر ْنبرأر ، أر ر  ف  اِسُم ْبُن ُمظر القر

أبننا  ،(2)

اِِنج  ُر الُبزر هِّ امْلُطر
ْه  ،(3) ِشيْذ ُقولر اِهيُم ْبُن ُخر  أبنا إِْبرر

اُص  ،(4) نى اخلرنو  ثنا أرَْحرُد ْبُن ِعيسر
ن ،(5)  يِلج ثننا عر

ْرب   بُن حر
نِي أريِب  ،(6) ثر د  حر

ناِر  ،(7) اِقِفيج ِمننر األرْنصر ْضنِل اْلنور ب اُس ْبُن الفر ثنا العر
نِن اْبنِن أريِب  ،(8) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= .] لِيفالا الر نتخذآل در  أعلم، فرفالر نردآل، ور

 ( من طريق عبد الصمد، به.917( )916( )570( وأبو الشيخ يف العظمة )1/41وأخرجه ابن جرير يف تار ه )

نن ُشنُيوخه(. هبذا اإلسناد من أوله إىل (1) ْولنه عر ِشيذ قر ائِد اْبن ُخر  ور ْه: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )فر ِشيْذ ُقولر  اْبِن ُخر 

 (.2/1254(. وانظر: موارد ابن عساثر يف تاريخ دمشق )1145املعجم املفهرس )

اِسمِ  (2) ْبِد اهللِ القر ْيِس أريِب عر
ئِ ِن ْبِن الر  ْسُعْوُد بُن احلرسر ِج  مر نرر ُبنو الفر ْبنِد اهللِ، أر ُْمنْوِد بنِن عر ْضنِل بنِن أرَْحرندر بنِن أرَْحرندر بنِن حمر بِن الفر

انر شي ، ثر ِِ اِضُل، ُمْسنُِد الع ُر، الفر م  ْيُخ امْلُعر ، الش  اِِنج ْصبرهر
، األر ِفيج ْجُت الري قر ر  ، ثم قال الذهبي: خر ا جليفالا ناا رئيسا سر ا حر خا

ناء. قنال ابنن نقطنة: ثنان سنامعه صنح أرحلق األرْبنراء بِاَبر د، ور ر  فر تر ر، ور ُعمِّ اِِل، ور ور عر اء ور ة أرجزر ائِدر يِف تِْسعر ور ُه فر يحاا. تنويف لر

( سنن  أعننفال  النننبفالء 12/287( تنناريخ اإلسننفال  )595هننن( ولننه مائننة سنننة. التقيينند البننن نقطننة )562سنننة )

(20/469.) 

ُبوِعيج  (3) ْ  ال ر
د  اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد الور ُر ْبُن عر هِّ ْضِل امْلُطر ُبو الفر يُس، أر

ئِ يُل، الر 
ْيُخ، اجلرلِ اِِنج الش  ْصنبرهر

، األر اِِنج نرر ، الُبنزر اتِنُب. ُعمِّ ، الكر

نرة  اشر إىِلر سر عر نُْه، ور ْثريرر الن اُس عر أر ْهراا، ور  (.18/549هن. س  أعفال  النبفالء )475در

ِشيذر  (4)  اْبُن ُخر 
د  ْبِد اهللِ بِن حُمرم  اِهيُم بُن عر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ُدوَُّ، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ، الص  ، الت ناِجُر.  الش  اِِنج ْصنبرهر

، األر ناِِنج ْرمر ه الكر ُقولر

نرةر  ر سر اء. ُتُويفِّ ة أرْجزر ِريِقِه ِعد  ِمْعنرا ِمْن طر سر ْأساا، ور ْمُت فِْيِه بر
لِ ا عر ْقتِِه، قال الذهبي: مر در يِف ور ر  فر هن(. قال النذهبي يف 400) تر

 (.17/69( س  أعفال  النبفالء )8/812ند أيب الوفاء حممود بن مندآل َُجلة من عواليه. تاريخ اإلسفال  )تار ه: ع

اُص  (5) ْكر اخلرو  ُبو بر ى، أر يِلّ ْبن ُموسر ى ْبن عر ُه الد  أرَْحرُد ْبُن ِعيسر قر ( 135هنن(. سنؤاال  َحنزة )332ارقطني، تويف سنة )، وث 

( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني 1/452( ثقا  ابن قطلوبغا )7/654( تاريخ اإلسفال  )5/462تاريخ بغداد )

(66.) 

يج  (6)
ائِ يِلل الط  ِد بِن عر ْرِب بِن حُمرم  يِلج بُن حر ، صدوَّ، س. التقريب )عر ِن امْلرْوِصيِلج  (.4701، أرُبو احلرسر

، أبو عيّل املرْوِصيّل، سكت عنه ابنن أيب حناتم، وذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا ، حرب بن حممد بن عيل بن حيان الّطائّي  (7)

( 3/252هنن(. اجلنرح والتعنديل )226الا ثري  األفضنال عنىل أهنل احلنديث. تنويف سننة )وقال الذهبي: ثان متموِّ 

 (.3/325( الريقا  البن قطلوبغا )5/551( تاريخ اإلسفال  )8/213الريقا  البن حبان )

نةر  (8) لر نْظر ْضنِل ْبنِن حر ، امْلُْقنِرُئ، عباس بن الفضل بن عمرو ْبِن ُعبرْينِد ْبنِن اْلفر ، امْلرْوِصنيِلج اِقِفيج ، اْلنور ناِريج ْنصر
ْضنِل األر ُبنو اْلفر ، أر

مرتوك، واهتمه أبنو زرعنة. وقنال ابنن حبنان: حديرينه عنن البِنيني أرجنى منن حديرينه عنن الكنوفيني. منا  سننة 

 (.3183هن(. التقريب )186)
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ُسولر اهللِ  ، أرن  رر ْن أرنرس  ، عر ةر ترادر ْن قر ، عر ةر ُرْوبر نالر  عر ة   -قر ْوُضنوعر  مر
نْعد  ُة سر نرنازر جر نا : »-ور اْهَتنزَّ ََمَ

ْْحَنِ َعْرُش ا  .(1)« لرَّ

ننا [911] نر ر ي  (2) أرْخربر نندِّ نناجر َُهر ُ ْ غر نناِريِّ ور ننُد اْبننُن اْلُبخر حُمرم  نن ، ور ِ ِْ ننِد ْبننِن نر ننْن حُمرم  ْبننِن عر

يِّ  ِ ِْ احُل
اتِيلر  (3) ْتِح اْبُن شر ُبو اْلفر : أبنا أر االر ةا قر ازر آِل إِجر ِ ْ غر ور

 ]ح[ (4)

ور 
دُ  (5) اِئِم  حُمرم  ْبِد الد  ْكِر ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ْبُن أريِب بر

، أننا  (6) ناتِيلر نا اْبنُن شر نر ْنبرأر ي، أر ندِّ : أبننا جر الر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل إسناد ضعيف جدا حديث صحيح، وهذا (1) نْندر ُْمنوُد ْبنُن مر : هو ابن عسناثر الطبينب، مَضن هنو وحمر ر  ف  اِسُم ْبُن ُمظر . اْلقر

، ثقة حافظ، ثري  التندليس، واخنتلط، وثنان منن أثبنت النناس يف قتنادة. مَضن 766] ِعيد  : هو سر ةر ُروبر [. واْبُن أريِب عر

[829.] 

ِشيْذ قُ  اِهْيُم ْبُن ُخر  ْه يف فوائدآل عن شيوخه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.احلديث أخرجه إِْبرر  ولر

، به.125)-(2467أخرجه مسلم ) ةر ُرْوبر ِعْيِد ْبِن أريِب عر ْن سر اِف، عر  اخْلرف 
 
اء طر اِب ْبِن عر ه  ْبِد اْلور  ( من طريق عر

ناد: ذثنر العفالئني سنامعاته لنن )ُجنْزء (2) ناد(. إثنارة الفوائند  هبذا اإلسناد واإلسناد التاِل من أوهلام إىل النج  النرتاجم للن ج 

(2/570.) 

يِّ  (3) ِ ِْ البغدادي، قال منصنور ابنن العامدّينة: )شنيخ صنالح، روى لننا  أبو عبد اهلل حممد بن نِ بن أيب الفرج ابن احُل

، سنمع مننه جعفنر(.  اتِيلر ْينرنب اْبننة ببغداد عن أيب الفتح بن شر وقنال ابنن نناْص الندين: )روى عننُه خلنق، ِمننُْهم: زر

(. ذيل تكملة اإلثامل ) ةا ازر ل أرَْحد املقدسية إجر امر  (.3/245( توضيح املشتبه )325، ترَجة1/265اْلكر

ْبِد اهللِ بنِ  (4) ْتِح ُعبرْيُد اهللِ بُن عر ُبو الفر ُر، أر م  يُل، امْلُْسنُِد، امْلُعر
ْيُخ اجلرلِ اِديج  الش  ناتِيلر البرْغندر نا بنِن شر ِد بِن نرجر نُه حُمرم  قر ب اُس، وث  ، الند 

ور  ْن رر آِخُر مر ِع. ور امر ِحيحر الس  ، صر ةا ا ثِقر ْيخا انر شر ْبنِد ابن الدبيريي. وقال ابن اجلوزي: ثر ْيُن أرَْحرنُد ْبنُن عر ِة النز  نازر نُْه بِاإِلجر ى عر

ائِِم. تويف سنة ) ( 3/545( ذينل تناريخ مديننة السنفال  البنن الندبيريي )182هن(. مشيخة ابن اجلنوزي )ص581الد 

 (.21/117س  أعفال  النبفالء )

نر  سنامع (5) جر نرر اْبنُن حر ثر ناد: ذر ناد(. املعجنم املفهنرس هبذا اإلسناد من حممد بن أيب بكر إىل الن ج  ه لنن )ُجنْزء النرتاجم للن ج 

(1040.) 

ةر ْبِن أرَْحردر امْلرْقِديِسج  (6) ائِِم ْبِن نِْعمر ْبِد الد  ْكِر ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ُد ْبُن أريِب بر ، وصنفه ابنن حُمرم  يج
ناحِلِ ْبنِد اهلل ِ الص  ُبنو عر يِن أر ْمُس الدِّ ، شر

در بأشنياء، قنال التناج نرر وتفنر  ريِِ ، وُعمِّ ثر بالكر د  حر ، ور ريِ ر آِل الكر دِّ ِمعر ِمن جر بِِ (، سر السنبكي:  قاِض شهبة بن )امْلُْسنِِد الكر

اِِلج يِف مُ  زر آُل اْلرِبْ رر ثر . تنويف سننة )ذر يِّند  ُجنل  جر ُهنور رر اِ ، ور ْينِت اهلل ِ احْلرنرر ن   إىِلر بر : حر الر قر ِمِه فر هنن(. معجنم الشنيوخ 743ْعجر

( تناريخ ابنن قناِض شنهبة 334( الوفينا  البنن رافنع )120( معجم الشيوخ للسنبكي )2/313الكب  للذهبي )

 (.1064( الدرر الكامنة )2/342)
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ِِنج  ِن البراِقفال  ُد ْبُن احلرسر حُمرم 
ْبنُد امْلرلِن ،(1) اُد، أنا عر ْكر  الن ج  ُبو بر ، أنا أر انر ِك ْبُن برِْشر

ْبُد امْلرلِ ِك ْبنُن أنا عر

اِ ج  قر  الر 
د  حُمرم 

يرى ْبُن َحر اد   ،(2) ْ ثنا حير
ةر  ،(3) انر ور نرا أرُبو عر ثر

ةر  (4) بِيعر أرُبو رر )ور
ُهامر  – (5) قر ر  ( –فر االر :  (6) قر

ْن أريِب ُسْفيرانر  ِش، عر ْن اأْلرْعمر عر
ُسولر اهلل ِ  ،(7) ِمْعُت رر : سر الر ابِِر قر ْن جر ُقنوُل:  عر َعنْرُش  اْهَتنزَّ »ير

َِ َسْعِد ْبِن ُمَعاذ   ِن َتَباَرَ  َوَتَعاَ  ْلَِْو ْْحَ ، «. الرَّ نالِح  نرا أرُبو صر ثر د  حر ُش: ور الر األرْعمر : قر ةر بِيعر ادر أرُبو رر زر

ِن الن  ، عر بِر  ْن جار يرُ بِيِّ عر ِ : "اْهترز  الرس  الر اءر قر ر : إن  الربر ِقيلر جِلرابِر  ُه. فر :  ،(8)" ، ِمرْيلر ابِر  ال جر قر : فر الر قر

ُسنولر اهللِ  نِمْعُت رر اِئُن، سر نغر ِج ضر اخْلرنْزرر  اأْلرْوِس ور
ْيِن احْلري ننْيِ نذر ننْير هر انر بر ُه ثر ُقنوُل:  إِن  اْهَتنزَّ »ير

ْْحَِن عَ  َِ َسْعِد ْبِن ُمَعاذ   ْرُش الرَّ  .(9)« ْلَِْو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُِح  (1) ْيُخ الص  نن بنن ُخنداداذ البرناقفالرِِن الش  نِن بنِن أرَْحرندر بنِن احلرسر ُد بنُن احلرسر الِب  حُمرم  ُث، أرُبو غر دِّ ناِمي، ، امْلُحر نال، الفر ، البرق 

اِب  ه  ْبُد الور ْيِه عر لر ْثنرى عر اِدّي، أر ْشيرِة اهللِ. تنويف سننة )البرْغدر  ِمْن خر
ِ
اء ريِْ ر الُبكر انر ثر : ثر

الر اْبُن نراْص  قر ّي، ور
طِ هنن(. 500األرْنامر

 (.19/235س  أعفال  النبفالء )

ناِ ج  (2) قر ْبنِد امْلرلِنِك الر  ِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ْبُد امْلرلِِك ْبُن حُمرم  ةر عر ُبو ِقفالربر نيُر، صندوَّ  طنئ، تغن    أر ِ ، الْض  نيج ِ ِْ البر

 (.4210حفظه ملا سكن بغداد. التقريب )

ْيبراِِنج  (3)  الش 
اد  يرى بُن َحر اِد بِن أريِب ِزير ْ . ثقة. التقريب )حير ةر انر ور ترُن أريِب عر ، خر يج ِ ِْ ْكر  البر ُبو بر أر ، ور

د  ُبو حُمرم  ْوالرُهُم، أر  (.7535، مر

يج  (4)
اِسطِ ْبِد اهللِ اليرْشُكِريج الور اُح ْبُن عر ض   (.7407، ثقة ثبت، ع. التقريب )الور

ةر الُبنراِِنج  (5) بِيعر ِزيِز ْبُن رر ْبُد العر ، ف نه يروي عن األعمش، قال ابنن حجنر: )مقبنول، َل أميزآل، ولعل ه: عر يج ِ ِْ ةر البر بِيعر ُبو رر ، أر

 (.4093) (. التقريب 

 ما بني القوسني ثتبه حتت السطر، وثتب بعدآل: "صح". (6)

اُف  (7) يج اإِلْسكر
اِسطِ ُة ْبُن نرافِع  الور ْلحر  (.3035، صدوَّ، ع. التقريب )طر

يُر  (8) ِ ُل عالرس  ْعنُش سنعد  ليه املينت، فظنن النرباء : الن ْعُش الذي حُيْمر ولنيس عنرش النرَحن،  أن النذي اهتنز  هنو نر

 (. وانظر التخري .7/124. انظر: فتح الباري )بام سمع من رسول اهلل  فأجابه جابر 

َقناِءي  (9) ائِِم: سنبقا ]حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الرَّ ْبنِد الند  حُمر 778. جند املصننف واْبنُن عر نُد اْبنُن [. ور م 

: مَض ] اِريِّ : مَض ]868اْلُبخر انر اُد: مَض ]796[. وابن برِْشر ُن، ثقنة 813[. والن ج  ام  اُن الس  ْثور : هو ذر الِح  أرُبو صر [. ور

اِريج األرْويِسج 836ثبت، مَض ] اِزب  األرْنصر اُء: هو اْبُن عر ر نارِ [. الربر ْبنِد اهللِ األرْنصر : هنو اْبنُن عر نابِر  جر ِجنيج . ور يج اخلرْزرر

. 

اُد يف "جزء الرتاجم"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه أبو بكر الن ج 

اِور  3803وأخرجه البخاري ) ْضِل ْبُن ُمسر ةر  -( من طريق الفر انر ور ترِن أريِب عر ِش، هبنذين -خر ِن األرْعمر ، عر ةر انر ور ، عن أريِب عر

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطريقني. =

، بنه، دون 124)-(2466وأخرجه مسلم ) نْن أريِب ُسنْفيرانر نِش، عر ، عن اأْلرْعمر ْبِد اهللِ ْبِن إِْدِريسر اأْلرْوِديِّ ( من طريق عر

 قول الرباء وجابر.

، بنحوآل.927[ من طريق سفيان الريوري، و ]925وسيأيت ] ْن أريِب ُسْفيرانر ِش، عر  [ من طريق أيب معاوية، عن اأْلرْعمر

الر    قال ابن حجر يف ُشحه للحديث: قر
ِ
اء ر نبر ِمننر اْلنربر ج  عر نُه تر ن  أر كر ْضِل أِلرْهلِنِه، فر ا بِاْلفر افا اْعرِتر قِّ ور ا لِْلحر ارا لِكر إِْظهر ابِر  ذر جر

ِجيًّنا  ْزرر إِْن ُثنْنُت خر نا ور نر : أر الر ، ُثم  قر ُه أرْويِسٌّ ن  عر أر لِكر مر الر ذر ْيفر قر نانر  -ثر نا ثر ِج مر اخْلرنْزرر ننْير اأْلرْوِس ور نانر بر ثر ْمنرُعنِني  -ور الر ير

ْعِد ْبنِ  ْضِل سر يرةر فر
ْغطِ ْقِصْد تر ْ ير ُه َلر ن   أر

ِ
اء ر اْلُعْذُر لِْلربر . ور رر احْلرِديثر ثر ذر ، فر لِكر أرْن أرُقولر احْلرق  نزر ر ذر ، فرجر لِنكر ِهنمر ذر نامر فر إِن  ، ور

ناذ   ُمعر

ىلر عر  الٌّ عر ُهور در يُق أرْن ُيظرن  بِِه، ور
لِ ِذي ير ا ال  ذر نْرشر الر بِِه، هر : إِن  اْلعر نالر قر اُء فر ر آُل اْلنربر نرر ْنكر نا أر نرر مر رر اْبُن ُعمر ْنكر ْد أر قر بِِه، ور صج عر ِ  تر در

لِك اْبُن ِحب   جر ذر َْحرِن، أرْخرر ْرُش الر  ُه عر ُه اْهترز  لر ن  زر ر بِأر جر ، ور لِكر ْن ذر عر عر جر . ُثم  رر
د  ترزج أِلرحر ْ ، هير ِريِق ُجراِهد  نْنُه. فنتح انر ِمْن طر عر

 (.7/123الباري )

ِ  4170أخرج الطحاوي يف ُشح مشكل اَثار ) نفالر ْبنِد الس  ، عن عر ِعيلر الن ْهِديِّ الِِك ْبِن إِْسامر انر مر س  ( من طريق أريِب غر

رر  ِن اْبِن ُعمر ، عر
ْن ُجراِهد  ِب، عر

ائِ  ْبِن الس 
ِ
اء طر ، عن عر ْرب  ُسن - ْبِن حر نْذُثْر فِينِه رر ْ ير َلر نْرُش  - ولر اهللِ ور : اْهترنز  اْلعر نالر قر

اُدآُل، ْت أرْعنور نخر س  فر نْد تر قر انر اهللِ، لر : ُسنْبحر الر ْرُشت قر ا اْلعر مر اُلوا: ور : ُثم  قر الر ا، قر ْعدا  اهللِ سر
ِ
اء نىلر  حِلُبِّ لِقر نُه عر إِن  اِرُضنُه، ور ور أرْو عر

جر ِمنْ  رر ْن خر انر آِخُر مر ثر ْثترافِنرا، ور أر ابِنرا ور آِل الن بِيج  ِرقر رْبِ :  قر الر ِه َضنْغَطًو، َفَسنَأْلُ  اهللَ َتَعناَ  َأْن »قر إِنَّ َسنْعًدا ُضنِغَ  ِ  َقنْبِ

َف َعنْهُ  في ْرِش  ]يوسف: «َُيَ ىلر اْلعر ْيِه عر ور بر عر أر فر رر أر: }ور رر قر يُر.100، ور ِ : الرس  الر  [ قر

نْيل  ( من طريق حييى ا4171وأخرجه الطحاوي يف املصدر نفسه ) نِد ْبنِن ُفضر حُمرم  ْرب  ور ِ  ْبِن حر فالر ْبِد الس  ، عن عر ِِنِّ حِلام 

نائِِب، بنه، ورفنع قولنه:   ْبنِن الس 
ِ
ناء طر ، ثفالَهنا عنن عر انر ْزور ا»ْبِن غر نْعدا  اهللِ سر

ِ
ناء نْرُش حِلُنبِّ لِقر ِقي نةر «اْهترنز  اْلعر نرر بر ثر ، ُثنم  ذر

 احْلرِديِث.

ناآُل. ووافقنه ( من طرينق ا4924وأخرجه احلاثم ) جر ْ ُ ررِّ َلر ْسننراِد، ور نِحيُح اإْلِ نِديث  صر ا حر نذر ، بنه. وقنال: هر نْيل  ْبنُن ُفضر

 الذهبي.

نيل: روينا عنن عطناء بعند االخنتفال ، وذثنر الندارقطني يف العلنل ) ( 2806إسنادآل ضعيف، عبد السفال  وابنن ُفضر

، ولكنه روى عن عطاء قبل ا ةر لرمر  الختفال  وبعدآل، فلم تتميز روايته هنا.راوياا ثالرياا عنه، وهو َحاد بن سر

 . نرر ن ابنن ُعمر ، عر
ْن ُجراِهد  ِب، عر

ائِ  ْبِن الس 
ِ
اء طر ِة عر اير ا ِمْن ِرور ذر يِف وقد أعل  ابن حجر هذا اخلرب عن ابن عمر، فقال: ]هر ور

نالر احْلرناثِ  ُه مِم ِن اْخترلرطر يِف آِخِر ُعْمِرآِل... قر ؛ أِلرن  ال  قر  مر
 
طراء ِديِث عر َْحرِن حر نْرِش النر  اِز عر نُح بِناْهتِزر ِّ ِر تِني ُت اِدينُث ال  حر

ُم: اأْلر

[. فتح الباري ) ِحيِح ِذْثر  ا يِف الص  اِرِضهر ُعر
ْيسر ملِ لر ، ور نْيِ ِحيحر ة  يِف الص  جر  (.7/124َُمرر 

رْيُبْت إنكار اهتزاز عرش الرَحن عن ابن عمر   .وحاصل األمر: أنه َل ير

ر  ذ جر ِرينِق أن ابن عمر رجع عن ذل –فيام سبق النقل عنه  –ثر ثم إن  ابن حر لِنك اْبنُن ِحب نانر ِمنْن طر جر ذر ك، قال: ]أرْخنرر

نُْه[. وَل أجدآل يف صحيحه. ، عر
 ُجراِهد 
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ِل ِمْن  ا يِف األرو  ا أرْيضا نر ابِِر: ِعنْدر ْن جر ِديُث أريِب ُسْفيرانر عر اِئِد "حر ور فر
ْست (1)  .(2) "ُخوْرور

ةر  اعر اُذ ْبُن ِرفر ُمعر ور
: يِف  (3) ابِر  ْن جر ر  "عر ام  اِ  ْبِن عر ِديِث ِهشر ة ابْ  ،(4) "حر اير قِّيِّ ِرور ِن الر 

(5). 

ةا  [912] اءر ناِ ج ِقنرر قر  الر 
ند  ْبنُد امْلرلِنِك ْبنُن حُمرم  ةر عر بر ا أرُبو ِقفالر نر ر اِد: أرْخربر ا اإِلْسنراِد إىِلر الن ج  هِبرذر ور

ناِريج  ْبنِد اهللِ األرْنصر ُد ْبنُن عر ْيِه، ثنا حُمرم  لر عر
نْوف   ،(6) نةر  ،(7)ثننا عر نْن أريِب نرْْضر نْن أر  ،(8)عر نِعيد  عر يِب سر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر َِ َسْعِد ْبِن ُمَعاذ  : »اخلُْدِريِّ قر  .(9)« اْهَتزَّ اْلَعْرُش ْلَِْو

اِِنج  [913] ْيب  احلرننننننر  ُبننننننو ُشننننننعر ننننننالر أر قر ور
ْبننننننِد اهللِ (10) يرننننننى ْبننننننُن عر ْ نِي حير ثر نننننند   : حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسنت، بنرقم ) (1) (.  1073ذثر ابن حجر يف "املجمع املؤسس" جزئني من هنذآل الفوائند، األول: جنزء منن فوائند ُخوْرور

 (.269املنتقى من اخلامس من حديريه، برقم ) والرياِن: جزء فيه

 (. وَل يصل إلينا منها  ء.1161وذثرَها يف املعجم املفهرس )

دِ  (2) ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ُد بُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ِة، أر ِقي ُة امْلرْشيرخر الُِح، بر ْيُخ، امْلُْسنُِد، امْلُْقِرُئ الص   بنِن احلرناِرِث الش 
نْيِ اِِنج   بِن ُحسر ْصنبرهر

، األر

اِِنج ) ْمعر  الس 
ْعد  الر أرُبو سر ْتح، قر ا الفر بر ُيْكنرى أرْيضاا أر ، ور ْستر لُِّد، ُيعرف بُِخوْرور نُن ا1امْلُجر قِّ احِلاا ُيلر ْيخاا صر انر شر . ( :ثر نْبيرانر لصِّ

 (.19/419هن(. س  أعفال  النبفالء )513تويف سنة )

نِ  (3) ْجفالر الِِك ْبِن اْلعر افِِع ْبِن مر ةر ْبِن رر اعر اُذ ْبُن ِرفر ، صدوَّ، خ ُمعر ِِنج ِقيج امْلردر رر اِريج الزج ْنصر
 (.6730د   س. التقريب ) األر

، 4923( واحلاثم )7033وحديريه أخرجه ابن حبان ) ْيريِنيِّ ةر الل  نامر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُأسر ِزيندر ْبنِن عر ير ، ور
نِعيد  يرى ْبنِن سر ْ ْن حير ( عر

 عنه، بنحوآل.

لرِميج  (4)  السج
ان  بر ةر بِن أر ر ْيرسر  بِن مر

ِ ْ ِر بِن ُنصر ام  اُ  بُن عر ، قنال أبنو داود: حندث هشنا  بنأرجح منن ِهشر ْشنِقيج مر لِْيِد الدِّ ُبو الور ، أر

ن، فحديرينه القنديم  أربع مئة حديث ليس هلا أصل مسندة ثلها. وقال ابنن حجنر: صندوَّ مقنرئ، ثنرب فصنار ينتلق 

 (.7303. التقريب )4أصح، خ 

 َل أقف عليه. (5)

اِريج  (6)  األرْنصر
الِك  نرِس بِن مر ْبِد اهللِ بِن أر ْبِد اهللِ بِن امْلُريرن ى بِن عر ُد بُن عر ِ حُمرم  ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر ، ثقة، مَض ]، أر  [.771يج

ننِريج  (7) ، اهلرجر ْبننِديج ننةر العر ِْيلر ننْوُف بننُن أريِب َجر ، ثقننة رمنني بالقنندر وبالتشننيع، ع. عر ايِبِّ ، امْلرْعننُروُف بِنناألرْعرر ننيج ِ ِْ ننْهل  البر ُبننو سر ، أر

 (.5215التقريب )

، ثقة، خت   امْلُنْ (8) ةر ُبو نرْْضر ، أر يج ِ ِْ ، البر ِقيج ور ، اْلعر ْبِديج ةر اْلعر عر الِِك ْبِن ُقطر  (.6890. التقريب )4ِذُر ْبُن مر

َقاِءي  (9)  .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الرَّ

، ب11184وأخرجه أَحد يف مسندآل ) ْوف  نرا عر ثر د  يرى )بن سعيد القطان(، حر ْ نرا حير ثر د   ه.( حر

ْيب  احلرن (10) ِن بِن أرَْحردر بِن أريِب ُشنعر ْبد اهللِ بن احلرسر ْيب عر ُبو ُشعر ُب، أر دِّ ُر، امْلُؤر م  ُث، امْلُعر دِّ ْيُخ، امْلُحر اِِنج الش  : ر  ُقْطنِيج ارر نالر الند  ، قر

ة   ِه البراْبُلتِّّي، ما  سنة ) "ثِقر ْوِج ُأمِّ ِمعر ِمْن زر ". سر ْأُمْون   (.13/536هن(. س  أعفال  النبفالء )295مر
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ُلتِّيج البرابْ 
ىل   ،(1) ُسولر اهلل ِ صر ِمْعُت رر : سر الر ابِر  قر ْن جر ، عر ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ نِي حير ثر د  ، حر اِعيج نرا األرْوزر ثر

ْيهِ  لر ْيِدينرا  -اهلُل عر نْير أر  بر
اذ  ْعِد ْبِن ُمعر ُة سر نرازر جر ُقوُل:  -ور ْْحَنِ »ير ا َعْرُش الرَّ  . »(2) اْهَتزَّ ََمَ

ْيبرانر  [914] ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن شر ا حُمرم  نر ر أرْخربر
اْبنُن  (4)أبنا أريِب  ،(3) نرر ور اْبُن أريِب ُعمر ور

ناِريِّ  (5) اْلُبخر

ْبنِد امْلرلِنِك  ِحيِم ْبنُن عر ْبُد النر  عر ور
ِويج  (6) ْكنر  اهلرنرر ُبنو بر أر ور

ن (7) نا اْبنُن طر نر ناُلوا: أر ْكنر  قر ُبنو بر نا أر نر ، أر ذر زر ْ ربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اْبُلتر البراْبُلتِّيج  (1) اِك بِن بر ح  ْبِد اهللِ بِن الض  يرى بُن عر ْ ، ضعيف، خت س. التقريب )حير اِِنج  احلرر 
ِعْيد   (.7585، أرُبو سر

: هو ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، مَض ]  حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. (2) ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ  [.867حير

يب شنعيب رأيُت احلديث يف منشور إلكرتوِن )جوامع الكلم( بعنوان: "فوائد منتقناة منن اجلنزء األول منن حنديث أ

احلراِن، رواية أيب حممد احلسن بن عيل بنن حممند اجلنوهري، عنن أيب سنعيد احلنريف، عنن أيب شنعيب احلنراِن" ومننه 

 .2( احلديث وعلومه، ج1217اقتبس املصنِّف. وَل يمكنني الوقوف عىل مصورته. وانظر: الفهرس الشامل )ص

نرا أرَْحرُد بْ 5339وأخرجه الطرباِن يف الكب  ) ثر د  ، ( حر ْكنر  نِي برِْشُ ْبنُن بر اُر، ثر قر يرى اْلور ْ ا ْبُن حير ِري  ثر ، ثنا زر يج
ِ ِْ
يرى امْلِ ْ ُن أريِب حير

. ةر لرمر ، به. فأدخل فيه أبا سر ابِر  ْن جر ، عر ةر لرمر ْن أريِب سر ، عر ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر اِعيِّ ِن اأْلرْوزر  عر

( تناريخ اإلسننفال  1/163كنن بننذاك، فينه ُنْكنرة[. ميننزان االعتندال )أَحند بنن أيب حييننى قنال عننه ابننن ينونس: ]َل ي

 (.251( إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )6/879)

يْبراِِنج  (3) يْبرانر ْبِن ترْغلِبر الش  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن شر ْبنِد اهلل ِ، سنمع منن هنؤالء املنذثورون يف  حُمرم  يِن أرُبنو عر يُْخ نرْجُم الندِّ ، الش  يج
احِلِ احْلرنرِفيج الص 

نُه معرفنة  -فيام ذثنر السنبكي  -اإلسناد ومن غ هم  لر : فقينه ، ور اِِلج زر . وقنال اْلنرِبْ طِينب  يِّنز  خر نرِفنيٌّ ُمترمر ، قنال النذهبي: فراِضنل  حر

نِم. تنويف سننة )بالنحو ظ  . انظنر: معجنم شنيوخ النذهبي 743، وهو إما  مسجد القاهر اْبُن املُْعر ننرةا نبُْعونر سر سر نُه بِْضنع  ور لر هنن( ور

 (.858( الدرر الكامنة )22( ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )108( معجم شيوخ السبكي )2/145)

رة (4) ْيدر ب اس الشيباِن، الّصاحلّي، العّطنار، ثنّم اخلّينا ، أرَْحرد ْبن شيبان ْبن ترغلب ْبن حر ُبو اْلعر ر، امْلُْسنِد، بدُر الّدين أر ، املعم 

ْينهِ  لر نُه شنعر، ختمنوا عر ا، لر ا، صحيح الّسامع، مطبوعا ا، منقادا ناا، متواضعا سر ا حر  حّدث أثرير من أربعني سنة، وثان شيخا

ا  أرَْحرد" بدمشق قبل موته بتسعة أّيا ، وسمعه منه عدد ثري ، تويف سنة ) هن(، وعاش بضنعا وثامننني 685"ُمْسند اإِلمر

 (.51/209(. وانظر مصادر ترَجته بتحقيق تدمري لتاريخ اإلسفال  )15/536سنة. تاريخ اإلسفال  )

ِ : ذ (5) خِّ ِ (. املعجنم هبذا اإلسناد من ابن البخاري وحدآل إىل ابن الشِّ نخِّ ائِند اْبنن الشِّ ور ثر ابن حجر بعض سامعاته لن )فر

 (.1294املفهرس )

ند ْبنن قدامنة (6) ْبد امللك ْبن يوُسف ْبنن حُمرم  ْبد الرحيم ْبن عبُد امللك ْبن عر ند  ْبنن مقندا ، عر نْيخ ثنامل النّدين، أبنو حُمرم  الش 

ننرد، تنويف سننة ) ِرع  عاقل، حافظ لكتاب اهللّ، عناِل الس  هنن(. تناريخ 680امْلرْقِديّس، الصاحلي، احلنبيّل، شيخ صالح ور

 (.15/392اإلسفال  )

 َل أجدآل. (7)
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  ِ خِّ ْكِر اْبُن الشِّ ُبو بر ا أر نر ، أر ِريج ُن اجلرْوهر ا احْلرسر نر ، أر اِريج األرْنصر
نر  ،(1) ْيامر اُوُد ْبُن ُسلر نرا در ثر

ب اُد  ،(2) نرا عر ثر

لِيِد  ْبُن الور
اِقِديج  ،(3) ثنا اْلور

ْيريِيِّ  ،(4)  الل 
ْيد  ةر ْبِن زر امر ِن ُأسر عر

نالِح   ،(5) نْن أريِب صر عر
نْن ُجراِهند   ،(6)  ،عر

ةر  رر جر ِزيدر ْبِن شر ْن ير عر
ُسنوُل اهلل ِ  ،(7) نالر رر : قر نالر اِح قر ةر ْبنِن اجْلرنر  نْن أريِب ُعبرْيندر نَّنِو ِماَئنُو : »عر ِ  اْْلَ

، ُكل  َدَرَجو   ُِ َأْعَا  (8)َدَرَجو  ََمِء َوالَْرِ ، َواْلِفْرَدْو نَِّو َوَوَسُطَها، َوَفْوَقُه َعْرُش َكََم َبْْيَ السَّ  اْْلَ

نَِّو، َفإَِذا َسَأْلُتُم اهللََّ َفَسُلوهُ  ، َوِمنَْها َتنَْفِجُر َأْْنَاُر اْْلَ ْْحَِن َجلَّ َوَعزَّ َِ الرَّ  .(9)«  اْلِفْرَدْو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِفج  (1) ْ ر ِ  الص  خِّ نُدوَّ. وقنال أَحند بنن أبو بكر حممد بن ُعبرْيد اهلل بن حممد بن الفتح بن الشِّ ، قال اخلطينب والنذهبي: صر

د العتيقي: ثان ثقة أميناا. تويف سنة )  (.8/460( تاريخ اإلسفال  )3/576هن(. تاريخ بغداد )378حمم 

نْدر  (2) نر ْبِن جر ْيامر اُوُد ْبُن ُسلر ، قال اخلطيب: ليس بريقنة. وقنال النذهبي: وضنع عنىل ِل ْبِن ِهنْد  در يِلج اِِنج اجلرمر ى اهلرْمدر ُبو ِعيسر ، أر

اُودر  ى در ا   ِسور ُهْم ثِقر اُلُه ُثلج ْينِه. عيل بن حرب حديريا. وأخرج اخلطيب من طريقه حديرياا ثم قال: ِرجر لر احْلرْمُل فِيِه عر ، ور

 (.3/397( ميزان االعتدال )9/356تاريخ بغداد )

يج  (3) ِ  الُغربر
الِد  لِيِد ْبِن خر ب اُد ْبُن الور ُب، صدوَّ، َّ. التقريب )عر دِّ ْدر  امْلُؤر ُبو بر  (.3151، أر

ننُد بنننُ  (4) اِقننِديج األرْسننلرِميج  حُمرم   الور
اِقنند  ننرر بننِن ور ، مننرتوك مننع سننعة علمننه، َّ. التقريننب  ُعمر ِِنج ْبننِد اهللِ امْلرنندر ُبننو عر ننْوالرُهْم، أر مر

(6175.) 

ْيريِيج  (5)  الل 
ْيد  ُة ْبُن زر امر ، صدوَّ هيم، خت   ُأسر ِِنج  امْلردر

ْيد  ُبو زر  (.317. التقريب )4، أر

 .-ثام سيأيت يف التخري   –ان بن صالح( بر يف روايته، وصوابه: )أر   ِ خِّ شِّ ال هكذا قال ابنُ  (6)

ِ ج   الُقرر
ْ ِ ْبِن ُعبرْيد  الِِح ْبِن ُعمر اُن ْبُن صر بر لنه، وابنن  وهو أر ، وثقه األئمة، ووهم ابن حنز  فجه  ِِنج  امْلردر

ْكر  ُبو بر ُهْم، أر ْوالر مر

 (.137عبد الرب فضعفه. التقريب )

اِويج  (7) هر ةر الرج رر جر ، أرُبو شر ةر رر جر ِزْيُد بُن شر ْوِ ، ما  شهيدا هنو وأصنحابه ير زِو الرج ِمْ ر اجلرْيِش يِف غر انر أر ، َمتلف يف صحبته، ثر

ةر ْبِن أريِب ُسْفيرانر 58يف غزوة سنة ) اِوير ِة ُمعر فر ْبكِنهن( يِف ِخفالر ا نر ُرنر ثِّ ةر مِم نا ُينذر رر جر ِزْيُد بُن شر انر ير : ثر نانر . قال ُجراِهد  ثر ي، ور

آُل بِِفْعلِِه  اءر َُّ ُبكر دِّ  (.6/520( اإلصابة )9/106. س  أعفال  النبفالء )ُيصر

 ( وهو الصواب.َما َبْْيَ ُكلي َدَرَجَتْْيِ عن شيوخه، وقال البقية: )  ِ خِّ الشِّ  قال ابنُ  ثذا( (8
: هنو عبند النرَحن ابنن قدامنة،  ثام سيأيت يف التخري . اْبنُ  . وقد صح من حديث أيب هريرة تالف إسناده (9) نرر أريِب ُعمر

، مَضن ]771مَض ] نيِلج ْبنُن أرَْحرندر ْخنُر عر : هنو الفر ناِريِّ : مَضن ]770[. وابن الُبخر ذر زر ْ ْكنر  767[. واْبنُن طرنربر ُبنو بر [. وأر

ْستران حممد بن عبد الباقي، مَض ] : هو قراِِض امْلررر اِريج : 769األرْنصر ِريج ُن اجلرْوهر ن ِعي، وثقه اخلطينب، [. واحلرسر هو امْلُقر

 [.755مَض ]

ِ  يف "اجلنزء األول والريناِن منن الفوائند املنتقناة الغرائنب احلسنان عنن الشنيوخ  نخِّ احلديث أخرجه أبنو بكنر ابنن الشِّ

 ([، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.3413/أ( اجلزء الرياِن ]مكتبة تشسرتبيتي رقم: )18العواِل" )َّ

= 
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ِِلِّ  [915]  اهْلُذر
اِئذ  ي ةر ْبِن أريِب عر يِف ِشْعِر ُأمر ور

(1) : 

كر ُذو ال برارر انِِب امْلرْسِجدِ تر ى    ***    ِمنر احلُْسِن يِف جر ا نررر اذر ْرِش مر  (2) عر

اِ ج  [916] ير در الرِّ أرْنشر ور
(3) : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عنن أيب بكنر حممند بنن عبند البناقي األنصناري، بنه. وانظنر: منوارد ابنن عسناثر 65/222وأخرجه ابن عساثر ) =

(2/1115.) 

(عن شيوخه  ِ خِّ شِّ ال هكذا قال ابنُ  نالِح  ْن أريِب صر نة  و ) : )عر جر رر ناِن ْبنِن -ثنام سنيأيت  –، وقنال البقي نة (ُثنلج در بر نِن أر : )عر

) الِح  ترنْيِ )و  صر جر رر نْير ُثلِّ در ا بر  .لصواب(، وهو امر

نر  ْيامر اُوُد ْبُن ُسلر  َل ينفرد به من هذا الطريق،،، –مع ثونه متهام بالوضع  -در

. وأخرجنه أبنو بكنر 82فأخرجه أبو بكر ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ) يِّ  الن ْهنُرتِْ ِ
ْعُقْوِب ْبِن ُعبرْيند  ( عن أريِب ُيْوُسفر ير

اُد يف أماليه  ( منن 1627( )710( )1( ومنن طريقنه ابنن برشنان يف أمالينه )65/222ثام يف تناريخ دمشنق ) –الن ج 

اِميج يف  نح  ن بن مكر  بن حسان البّزار. وأخرجنه عبند اخلنالق بنن زاهنر بنن طناهر الش  يِلّ احْلرسر أربعنني "طريق أريِب عر

والتناج ( 2/410( ومنن طريقنه النذهبي يف معجنم شنيوخه )10بيًّا" )حديرياا عن أربعنني شنيخاا عنن أربعنني صنحا

يج 550السبكي يف معجم شيوخه )ص ، ثفالثتهم )الن ْهُرتِْ ِ اِِنِّ اغر  الص 
ر  ْعفر اَّر بِن جر ِد ْبِن إِْسحر ْكر  حُمرم  ( من طريق أريِب بر

) ننالِح  نناِن ْبنِن صر بر ننِن أر اِن(: عنن حممنند بنن عمننر الواقنندي، بنه. واملريبننت عنندهم: )عر ار والصنناغر نننْير ُثننلِّ و ) والبنز  نا بر مر

رر  ترنْيِ در  .(جر

امي والذهبي والسبكي إىل: )حممد بن شجرة(. وأثبت د. حممد بلعيد  ح  ف"يزيد بن شجرة" عند الش  حمقنق  -وتصح 

"يزيد" يف املتن، ثنم قنال: ]يف األصنل )حممند(، وعنىل هامشنه  -(  / دار الكتب العلمية 2/666معجم السبكي )

 د[.يقول ابن حجي: صوابه "يزيد"، قاله احلاثم أبو أَح

امي، به.921وسيخرجه املصنِّف برقم ] ح   [ من طريق عبد اخلالق الش 
 (.922( سلسلة األحاديث الصحيحة )2/1033وانظر: موارد ابن عساثر )

، 2790وأخرجه البخاري يف صحيحه ) ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ار  سر  ْبِن ير
ِ
اء طر  ، ويف أوله زيادة.بنحوآل( من طريق عر

ي ُة ْبنُ  (1) ناشر يِف اإِلْسنفالر  ُأمر عر ، ور ي نةر
كر اجلراِهلِ ناِز، أرْدرر جر

اِعر  ِمْن أرْهِل احْلِ ، شر ِِلج ِريج ُثم  اهْلُذر  اْلُعمر
ائِذ  اِحي أريِب عر ند  نانر ِمنْن مر ِ ، ثر

نىلر  فرد عر ور ُح، ور
ائِ در انر مر ْرور ِزيِز اْبنرْي مر ْبِد اْلعر عر ْبِد امْلرلِِك ور ُه يِف عر ، لر ي ةر نِي ُأمر . تناريخ  بر ننرة  سر ة  حر ِصنيدر نُه فِينِه قر لر ِزينِز، ور ْبنِد اْلعر عر

 (.2/22( األعفال  للزرثيل )9/287دمشق )

 ."خرب عبد اهلل بن أيب العفالء" –( 24/8األغاِن للصبهاِن ) (2)

اِ ج  (3) ير ِس   الرِّ ُد ْبُن ير عْ حُمرم  (. وقنال ابنن املعتنز ، أرُبو جر ريِن   يِّند  ثر نُه ِشنْعر  جر لر ، ور ْشنُهور  اِعر  مر يُب: )شر
الر اخلرطِ ، قر يج ِ ِْ ر  اْلبر فر

العبايس: )له حكم ثري ة، ومواعظ حسنة، وهو أنعت الناس للحيوان والط  والشناء ومنا أشنبه ذلنك، ولنه مرثينة 

= 
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ْشير  خر نِي    ***    ور ُكفج انر احلريراُء ير إِْن ثر الِياإِِنِّ ور ْرِش عر ىلر العر ب ار  عر  (1) ُة جر

يِِّب امْلُترنربِّي: [917] الر أرُبو الط  قر  ور

ْ ر  ا خر ْرُشُه   ***   خُترصج بِِه ير اِ  عر ور مر ْوَّر الس  ِذي فر ُ  ال  فالر ىلر األرْرضِ سر اش  عر  (2)  مر

بِي ِة: [918] رر تر ج بِِشْعِرآِل يِف العر آُل مِم ْن حُيْ ُ ْ الر غر قر  ور

ا    ***    ُينْ ما ْذ قردر
ِ اخت  ْرِش ور لِّ لِِذي العر لرلِ صر الز  ْو ر اْلِعريراِر ور  (3) ِجيكر ير

ِفنيج  [919] نْ   الري قر ِد ْبنِن ُنمر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  الر عر قر ور
د يِف  (5)يف قصنيدة ذثرهنا )...(  (4) ِّ امْلُنربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنن( تقريبنا، ولنه دينوان طبنع بتحقيقنني، 225يف نحنو )طويلة يف بستان أثلته الشاء(. ثنان معناْصا أليب متنا ، وتنو =

يج ]دار النذاثرة  ر  احلرجِّ  [. والريناِن: َجعنه وحققنه: حممند جبنار 1996َحنص، األوىل،  –األول: حققه وَجعه: ُمْظهر

  [.2000 –هن 1420]العدد الرياِن، السنة األوىل، ربيع  "جلة الذخائر"املعيبد، ومزهر السوداِن، نرش يف 

( األعننفال  للننزرثيل 282( طبقننا  الشننعراء البننن املعتننز )ص1/317ه: تلخننيص املتشننابه مننن الرسننم )ترَجتنن

 ( وانظر: املقدمتان التي ثتبها حمققوا ديوانه.7/144)

 َل أجدآل يف ديوانه بطبعتيه. (1)

 ( دار ب و .157ديوان املتنبي )ص (2)

ينر (3) انر الدِّ ْرور ْكر  أرَْحرُد ْبُن مر ُبو بر ِريج يف املجالسة وجواهر العلم )أخرجه أر ( ومن طريقه ابن عسناثر 2357، رقم6/45ور

ِن... به، ويف أوله أبيا . وانظر تتمة خترجيه يف "املجالسة".27/92) اِح اْليرمر ض  ا اْبُن ُقترْيبرةر لِور نر در أرْنشر  ( قال: ور

ْبدِ  ِعيلر ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن إِْسامر ِن: هو عر اُح اليرمر ض  ور اِح حِلُْسنِِه. انظر: تاريخ اإلسفال  ) ور ض  بر بِاْلور ، ُلقِّ
فالل   (.3/175ثر

نِذينر آمر  ن ال  ِ بررشِّ . ومنه قوله تعناىل: }ور   ْ ْمتر ِمْن خر ا قرد  ُثلج مر ُة يف األمر، ور ابِقر ُ : الس  در ا(: القر ما در ندر ر قوله )قر ُنْم قر نُنوا أرن  هلر

ِْم  ]يونس:  هبِّ  ِعنْدر رر
ُموآُل. غريب القرآن البن قتيبنة )ص2ِصْدَّ  د  احِلاا قر فالا صر مر ْعنِي عر الر ابُن ُقترْيبرة: ير ( تناج 194[، قر

ة: قد .33/236العروس )  ( ماد 

ة. تاج العروس ) ة: عرير.12/525وقوله )ِعريرار(: أي ِشد   ( ماد 

زْ  نِذي تر ْحُض ال  ناُن الند  ة، وهو امْلركر ل  لرل(: أي امْلرزر رْيُبنُت. لسنان العنرب )وقوله )الز  الر تر ْينِه األرقندا  ور لر نق عر ( 11/306لر

ة: زلل.  ماد 

النمن ي: شناعر غنزل، منن شنعراء العِن األمنوي، مولندآل  ثذا، وهو حممد بن عبد اهلل بن نم  بنن خرشنة الريقفني (4)

( 6/201التشبيب بزينب أخت احلجاج، وأرَّ شعرآل ما قالنه فيهنا. األغناِن )ومنشأآل ووفاته يف الطائف، ثان ثري  

 (.6/220األعفال  للزرثيل )

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (5)



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 312 
 

اِملِ   :الكر

انِسر  ْرُشُه   ***   أرور اِ  عر ور مر ْوَّر الس  ِذي فر ل  ال  اِ  أرجر  ُمْعترِمرر
ِ
اء  [/ب96] /(1)  بِاْلبرْطحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/169الكامل يف اللغة واألدب ) (1)

أخبنار " –( 209، 6/204( واألغناِن للصنبهاِن )3/1095والبيت يف الدالئل يف غريب احلديث للرسقسنطي )

 . وفيه اختفالف."سبهالنم ي ون

اء نالبرْطحر افِي نِة يِف السِّ ناَِلِ اجْلُْغرر نم امْلرعر اِ . ُمْعجر ننْير احْلرُجنوِن إىلر امْلرْسنِجِد احْلرنرر ، بر نةر ك  اِدي مر نِة لعناتق : ُجْزء  ِمْن ور ِة الن برِوي   ر

 (.46احلريب )ص

انِس :  وأرور آنِسا   بج ُقربركر وحديريرك. تاج العنروس )ور
يِّبرُة الن ْفِس، حُتِ ُة الط  ة، وهي اجلراِرير ة: 15/413َجع آنِسر ( مناد 

 أنس.
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 . [15]الفرقان:   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

اِحِب  [920] اَّر صر ِد ْبِن إِْسحر ْن حُمرم  رر عر
ُذثِ اِزي"ور نُه : »"امْلرغر ْينِه ُولِندر لر لر نىل  اهلُل عر أرن  آدر ر صر

د   لر ْ تر  - .(2)« يِف اجلرن ِة ور َلر ن ةر اخُلْلِد ور ُكْن تِْلكر جر
(3)،  : نالر لِكر قر لِنذر   چ ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئچ ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيذثر املصنِّف فيه ثفالثة أخبار عن اجلنة، ثم يعود إىل رسد األحاديث واَثار عن العرش. (1)

، صدوَّ يدلِّ  (2) ار  سر : هو اْبِن ير اَّر ُد ْبُن إِْسحر ِر، مَض ]حُمرم  در  [.875س، وُرِمير بالتشيع والقر

نْن 1/139وأخرجه الطربي يف تار ه ) ، عر اَّر ُد ْبُن إِْسحر نرا حُمرم  ثر د  ( قال: حدثنا ابن َُحيد، قال: حدثنا سلمة، قال: حر

، وفيها أن "قني"  ْعِض أرْهِل العلم من أهل الكتاب األول... فذثر قصةا للذان ولندا يف وتوأمته: َها ا –وهو قابيل  –بر

اجلنننة، أمننا هابيننل وتوأمتننه ففنني األرض. وهننذا إسننناد ضننعيف جنندا، وال تصننح هننذآل القصننة بحننال، وهنني مننن 

 اإلرسائيلي ا .

( بننفس هننذا اإلسنناد: قصنة أخننرى شنديدة النكنارة، ُذثِننرر فيهنا والدة قابيننل 1/140ثنم ذثنر الطننربي يف تار نه )

 وتوأمته يف اجلنة.

 .(، وثأن ه تابع فيها شيخه شيخ اإلسفال  ابن تيمية يف مسألة )اجلنة التي ثان فيها آد   هذا رأي املصنِّف  (3)

هي غ  جنة اخللد، وأهنا َل تكن يف السامء. قنال:  وثان آخر القولني لشيخ اإلسفال : أن  اجلنة التي ثان فيها آد  

ا  ))وهلذا ثان أصّح القولني: أن جنة آد  جنّة التكليف، َل تكن يف  ( وهو من آخر منا 2/705السامء(. انظر: النبو 

فه شيخ اإلسفال .  أل 

ا آدر ر  نرهر تِني أرْسنكر اجْلرن نُة ال  وأما القول األول البن تيمية فهو: أن  اجلننة التني ثنان فيهنا آد  هني "جننة اخُللند"، قنال: )ور

اجْلر  ن ِة ور أرْهِل السج ِة ور لرِف اأْلُم  ترُه ِعنْدر سر ْوجر زر نْنِد أرْو ور ن نة  يِف اأْلرْرِض بِنأرْرِض اهْلِ رنا جر : إهن  نالر نْن قر مر ن نُة اخْلُْلنِد. ور نِة: ِهنير جر عر امر

ِمننير  لِّ اهِنِْم امْلُتركر امْلُْلِحنِدينر أرْو ِمنْن إْخنور ِة ور ْلِسنفر ُهور ِمْن امْلُترفر ، فر لِكر ْ ِ ذر ةر أرْو غر نذر بِأرْرِض ُجد  ن ِن  هر ؛ فر نْن امْلُْبترنِدِعنير ُقوُلنُه مر ا ير

نةِ  نلرُف اأْلُم  سر ، ور ْولر ا اْلقر ذر اِن هر ُردج ن ُة ير السج تراُب ور
اْلكِ ِة، ور امْلُْعترِزلر ِة ور ْلِسفر ُقوُلُه ِمْن امْلُترفر ا  ير نذر ِن هر نىلر ُبْطنفالر نا ُمت ِفُقنونر عر ُتهر م 

ئِ أر ور

ْوِل(، جموع الفتاوى )  (.4/347اْلقر

ا  هي جنة اخللد ثام يدل علينه ظناهر اَينا  واألحادينث، قنال ابنن القنيم يف مفتناح دار وَجهور أهل العلم عىل أهن 

ة والعامة  ِذي الر ْ طر بقلوهبم سواآُل  -السعادة: واألشهر ِعنْد اخْلراص  قند -ال  تِي ُأعد  لِْلُمتقني، ور : أهنا جن ة اخْللد ال 

لِك. اِحد من الّسلف عىل ذر  نرص غ  ور

( البداينة 1/14( مفتناح دار السنعادة )22وال وأدلتها يف: حادي األرواح إىل بفالد األفنراح )صوانظر تفصيل األق

 [.36( ]البقرة: 1/238( تفس  القرآن العظيم )1/175والنهاية )
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ىلر اجلرْمِع  [36]البقرة:  ، عر
اثِر  - (1) ْكِر اْبُن شر ُبو بر اآُل أر كر ، حر

نْد  (3)يِف ثِتراِب "الُوُقوِف"  (2) قر : ور الر قر

ريِ    ْولر ثر ا القر ذر رر هر ُم.أرْنكر اهلُل أرْعلر ُه يِف اجلرن ِة، ور ُكونر ُولِدر لر   ِمنر الن اِس أرْن ير

: أنننا  [921] نناالر ِِضِّ قر ننِد اْبننِن الننر  ْكننِر ْبننُن حُمرم  ُبننو بر أر ي ور نندِّ ننا جر نر ر أرْخربر
نند   (4) ننرر ْبننُن حُمرم  ُعمر

اِِنج  ْرمر الكر
اُر  ،(5) ف  ْبِد اهللِ الص  اِسُم ْبُن عر أنا القر

ْبدُ  ،(6) اِهِر ْبِن طراِهر   ثنا عر اخلرالِِق ْبُن زر
 ح (7)

ْبِد اخلرنالِِق ْبننِ  ْن عر ِب، عر ْبِد اخلرالِِق ْبِن األرْنجر ْن عر ، عر ْينرُب اْبنرُة أرَْحردر ا: زر ذر ا أرْعىلر ِمْن هر نر ر أرْخربر  ور

ْبنِد اهلل ِ ْبن ِعيُل ْبنُن عر اِسنِم إِْسنامر ُبو اْلقر ْيُخ أر ، ثنا الش  ةا ازر اِهر  إِجر نِعيد  زر نى ْبنِن سر ناِويج  ِن ُموسر الس 
(8) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنِير ثانوا أثرير من اثننني، وهنم آد  وحنواء {اْهبُِطوا}تعاىل  يقصد: قوله (1)  جاء  بصيغة اجلمع، فاستدل عىل أن املخاطر

 وولدَها، فلو ثان اخلطاب للبوين فقط: لكان بصيغة املرينى "اهبطا". هكذا استدل املصنِّف.

نامر  (2) ناثِر  الس  نْهل بنِن شر نِد بنِن سر نِر بنِن حُمرم  ْعفر نُد بنُن جر ْكر  حُمرم  ُبو بر نِّف، أر ُدوَّ، امْلُصر اُ ، احلرافُِظ، الص  يج اإِلمر ، رِّ طِنيج
ائِ ، اخلررر

نالر اْبن ، قر لِنكر نْ ِ ذر غر تراب )اعتفالرل الُقُلنوِب(، ور
ثِ اِوِئ األرخفالرَّ(، ور تراِب )مسر

ثِ ارِ  األرخفالرَِّ(، ور كر تراب )مر
اِحُب ثِ ُن صر

انر ِمنر األرعيراِن الريِّ  ثر ، ور ريِْ ر ن فر الكر اُثْوال: صر نرةر )مر ا ر سر اِ . مر  (.15/267هن(. س  أعفال  النبفالء )327قر

ا من ثتاب "القبور" الذي ذثرآل يناقو  واقتنبس مننه القرطبني. انظنر: معجنم  (3) َل أقف عىل ِذْثر  له. وليس هو تصحيفا

 (.835، 292( التذثرة بأحوال املوتى )ص6/2471األدباء )

اِِنِّ  (4) ْرمر إىل عبد اخلالق: وصل إلينا "أربعون حديرياا عن أربعني شنيخاا عنن أربعنني صنحابيًّا"  هبذا اإلسناد األول من الكر

. اِميِّ ح   لعبد اخلالق الش 

ناِِنج  (5) ْرمر ، الن ْيسنابورّي، الّتناجر، األصنل الواعظ العاَِل، بدُر الّدين، أبو حفص عمر بن حممد بن أيب سنْعد بنن أَحند الكر

سمع يف الكهولة من القاسم بن عبد اهلل الّصّفار، وسمع منه ثفالثة جنالس املخلندي، و "األربعنني" لعبند اخلنالق بنن 

 (.15/157هن(. تاريخ اإلسفال  )668زاهر، تويف سنة )

اِسُم ابْ  (6) ْكر  القر ُبو بر يُل، أر
ِقْيُه، امْلُْسنُِد اجلرلِ اُ ، الفر ناُبْوِريج اإِلمر رر بِن أرَْحردر الن ْيسر ِقيِه ُعمر ْبِد اهللِ اْبِن الفر  عر

ْعد  ْيِخ أريِب سر ، اْبنُن ُن الش 

، ُمْفتِي  افِِعيج اِر، الش  ف  . قال ابن نقطة: ثان ثقة صاحلا من بيت احلديث والفقه، سنمعت مننه بنيسنابور. الص  انر اسر ُخرر

. التقييد البن نقطة )618ُقتِلر سنة ) اُبورر ْيسر  (.22/109( س  أعفال  النبفالء )580هن( بيد الرتك حينام دخلوا نر

ْبُد اخلرالِِق ب (7) ُث، عر دِّ ة، امْلُحر اَِلُ، الريِّقر ْيُخ، العر اِميج الش  نح   الش 
ند  ناِهِر بنِن حُمرم  اِهنِر بنِن طر نانر ُن زر ناُبوِرّي، ثر نُْصنور  الن ْيسر ُبنو مر ، أر

نر  سر ُدوقاا، حر ، صر ةا انر ثِقر : ثر اِِنج ْمعر الر الس  وِ . قر ُ يِّزاا يِف الرشج بنِع، ُمْكريِنراا ِمننر احلرنِديِث، ُمتمر طينفر الط  ة، لر ر اُشر امْلُعر ِة ور السِّ ر

 (.20/254هن(. س  أعفال  النبفالء )549ما  سنة )

ِعيد   (8) ى ْبِن سر ْبِد اهلل ِ ْبِن ُموسر ِعيُل ْبُن عر ُبو الْ إِْسامر امْلريراِسنِ ، ، أر ناِر ور ْشُهور  ِمْن أرْوالِد التجج  ، قال عبد الغافر: مر اِويج اِسِم الس  قر

ا نُْصوِر ْبِن رر يِس مر
ئِ عر الر  ُتُه مر اءر ِقرر بِي ِة ور رر ة  بِاْلعر ْعِرفر مر ِب ور ظٌّ يِف األردر ُه حر انر لر ، ثر ، فراِضل  ة  . ثِقر ثر ند  حر ريِن ر ور نِمعر اْلكر ، سر ِمنش 

= 
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نِن ْبنِن أرَْحرندر احِلنِ يج  َْحرنُد ْبنُن احلرسر ْكنر  أر ُبو بر اِِض أر ، أنا القر ءا إِْمفالر
نُد ْبنُن  ،(1) ب ناِس حُمرم  ُبنو العر ننا أر

ْعُقوبر ْبِن ُيوُسفر ا اِِنج ير غر اَّر الص  ُد ْبُن إِْسحر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ، ثنا أر نراِِنج لسِّ

، ثننا  ،(2) نرر ُد ْبُن ُعمر ثنا حُمرم 

ْن أريِب ُعبر  ، عر ةر رر جر ِد ْبِن شر ةر حُمرم  رر جر ْن أريِب شر ، عر
ْن ُجراِهد  ، عر الِح  انر ْبِن صر بر ْن أر ، عر

ْيد  ُة ْبُن زر امر ةر ُأسر ْيدر

اِح  ُسوُل اهلل ِ ْبِن اجْلرر  الر رر : قر الر نََمِء : »قر ، َما َبْْيَ ُكلي َدَرَجَتنْْيِ َكنََم َبنْْيَ السَّ
نَِّو ِماَئُو َدَرَجو  ِ  اْْلَ

نَّنِو، َفنإَِذا ، َواْلِفْرَدوْ َوالَْر ِ  نُر َأْْنَناُر اْْلَ ْْحَِن، َوِمنَْهنا ُتَفجَّ ُِ َأْعَا َوَوَسُطَها، َوَفْوَقَها َعْرُش الرَّ

 َِ  .(3)« َسَأْلُتُم اهللََّ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْو

ةر  ْمنرر َْحرِن ْبنِن أريِب عر ْبنِد النر  نِديِث عر ، ِمنْن حر ناِريِّ نِحيِح الُبخر ا احلرِديُث يِف صر ذر هر
ن ،(4) ْن اريِب عر

ةر  ْيرر ُهرر
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أمىل جالس. تويف سننة )وقال ا = ا فاضفالا ( تناريخ 326هنن(. املنتخنب منن ثتناب السنياَّ )480لذهبي: ثان صدوقا

 (. 10/453اإلسفال  )

نالر  (1) ناة، قر ناِِض الُقضر نان، قر اسر ُث، ُمْسننُِد ُخرر ندِّ ناَِلُ، امْلُحر ناُ ، العر ، اإِلمر افِِعيج ، الش  اُبوِريج ِ ج الن ْيسر ْكنر  حُمر  احلررر ُبنو بر نُد بنُن أر م 

نرةر ) ا ر سر ة  يِف احلرِديِث. مر : ثِقر اِِنج ْمعر نُْصور الس  ( السلسبيل النقي يف شنيوخ 17/356هن(. س  أعفال  النبفالء )421مر

 (.8البيهقي )

اِِنج  (2) اغر  الص 
ر  ْعفر اَّر ْبِن جر ُد ْبُن إِْسحر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، ثقة ثبت،   أر ادر ْغدر ِزيُل بر  (.5721. التقريب )4، نر

وتعنرب فيقننال: الصننغانيان، « چغانيننان»قنال السننمعاِن: هنذآل النسننبة إىل بنفالد جتمعننة وراء هنننر جيحنون يقننال هلنا 

اِِنج »والنسبة إليها  غر اِِنج »و « الص  اغر ا. األنساب )« الص   (.8/310أيضا

جناآل هناك.914ديث ]مَض احل (3) ، وخر  اِقِديج  [ من طريق حممد بن عمر، وهو الور

ْبنِد اهللِ، مَضن ] : مَضن ]778جد املصنف: هو أرَْحرنُد ْبنُن عر ِِضِّ [. وابنُن 760[. وزيننب: مضنت ]832[. وابنن النر 

ِب: مَض ] ، مَض ]890األرْنجر مج : هو االرصر نراِِنج ب اِس السِّ ُبو العر  [.852[. وأر

اِميج يف "أربعني حديرياا عن أربعنني شنيخاا عنن أربعنني صنحابيًّا" احلدي ح  ث أخرجه عبد اخلالق بن زاهر بن طاهر الش 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.10)

اِريج  (4) ن  األرْنصر ْمُرو ْبُن حِمْصر ةر عر ْمرر َْحرِن ْبُن أريِب عر ْبُد الر  ، وثقه ابن سعد والذهبي، وقال ابن حجنر: يقنال  عر اصج ِِنج اْلقر امْلردر

( التقرينب 3280( الكاشنف )5/83، وقال ابن أيب حاتم: ليسنت لنه صنحبة. ع. الطبقنا  )ولد يف عهد النبي 

(3969.) 

ْهم  من املصنِّف  (5) ةا ، فلم  رجه البخاهذا ور نْيُح بنن سنليامن منر  ِهنمر فينه ُفلر ري من هذا الطريق، وهو غ  حمفوظ، ور

(. انظر تفصيله يف املسند ) ةر ْمرر  (.8419فأبدل )عطاء( بن )ابن أيب عر

= 
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. برل  اِذ ْبِن جر ْن ُمعر ، عر ار   ْبِن يرسر
ِ
طراء ِديِث عر ُرِوير ِمْن حر  ور

ِمِذيج  ْ ا الرتِّ اَُهر ور اِمِت، رر ةر ْبِن الص  ْن ُعبرادر ، عر
ار   ْبِن يرسر

ِ
طراء ْن عر عر ور

(1). 

ةر  ُمرر ْن سر ِن، عر ِديِث احلرسر ُرِوير ِمْن حر ور
(2). 

يرنن [922] ْ ننا حير نر ر ننْعد  أرْخربر ننِد ْبننِن سر ى ْبننُن حُمرم 
ننا  ،(3) نر ْنبرأر أر

ننب اِك  (4) ننِد ْبننِن الس  ننُد ْبننُن حُمرم  حُمرم 
(5) 

اِ   ادر عر ُب اْبُن أريِب الس  األرْنجر ور
اِس  (6) اِِل اْبُن اجلرب اِن الل ح  ُبو امْلرعر : أنا أر االر قر

اِسنِم  ،(7) ُبنو القر ا أر نر ْنبرأر أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به.2790وإنام أخرجه البخاري ) = ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ار  سر  ْبِن ير

ِ
اء طر  ( من طريق عر

.2530[. أخرجه الرتمذي )818عطاء: مَض ] (1) حج ا ِعنِْدي أرصر ذر هر . وقال الرتمذي: ور برل  اِذ ْبِن جر ْن ُمعر  ( من طريقه عر

اِمِت.2531وأخرجه أيضاا ) ةر ْبِن الص  ْن ُعبرادر ، عر ار  سر  ْبِن ير
ِ
اء طر  ( من طريق عر

، انظر املسند )
ِ
طراء ُه األلباِن. وقد اْخُتلِفر فِيِه عىل عر حر ح  صر  انظر اهلامش السابق.( وتعليق شعيب عليه. و22695ور

اِريج  (2) زر ُة: هو اْبُن ُجنُْدب  الفر ُمرر سر . ور يج ِ ِْ ُن: ُهور البر  ،احلرسر

اُر )83أخرجه وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ) ( 18/134( والطنربي يف تفسن آل )789( والرويناِن )4582( والبرنز 

( 331( وَحزة السهمي يف تاريخ جرجان )ص2648( ويف مسند الشاميني )6886( )6885والطرباِن يف الكب  )

ْيم  يف صفة اجلنة )603حتت الرتَجة ) ، مرفوعا.11( وأبو ُنعر ةر ُمرر ِن، عن سر  ( من طريقني عن احلرسر

ناِريج  (3) ْعِد ْبِن ُمْفلِنح  اأْلْنصر ْبِد اهلل ِ ْبِن سر ْعِد ْبِن عر ِد ْبِن سر يرى ْبُن حُمرم  ْ  حير
د  ُبو حُمرم  ، قنال النبن  أر يج احْلرنْنبريِلج

ناحِلِ امْلرْقنِديِسج ثنم  الص 

ثر بنالك ند  ري  حجر: ثان اسمه يف الطباَّ "سعد بن حممد بن سعد"، فيقال ثان لنه اسنامن وَل يكنن لنه أخ أصنفالا، وحر

اا متواضننعاا حسننن اخْللننق، مننا  سنننة ) نن ِّ ننانر خر ثر ( النندرر الكامنننة 2/372هننن(. معجننم الشننيوخ للننذهبي )721ور

(2527.) 

ِصني اِ " سنامها: )ُجنْزء  (4) لِّ ِب إىل املخلِّص: ذثر ابن حجر سنامعه لنسنخة منن "امْلُخر ب اِك واألرْنجر هبذا اإلسناد من ابن الس 

ة أر  ْبعر ِديث املخلِّص(. املعجم املفهرس )فِيِه منتقى من سر اء من حر  (.1514( حتت رقم )1/355جزر

نب اكِ  (5) نِن، اْبنُن الس  ِد بِن احلرسر ُد بُن حُمرم  ْضِل حُمرم  ُبور الفر اِة، أر ْيُل الُقضر
ثِ ِقيه، امْلُْسنُِد، ور ْيُخ، الفر اِديج  الش  نى البرْغندر نِمعر )امْلُنْترقر ، سر

ن قر نْأسر بِنِه. ور ناِر: الر بر نالر اْبنُن الن ج  ناِس، قر ناِِل اْبنِن الل ح  لِّنِص( ِمنْن أريِب امْلرعر  امْلُخر
ِ
اء ِة أرجزر ْبعر نانر ِمْن سر الر اْبنُن احلراِجنِب: ثر

 ِّ ِة الرش  رْيرر ثر  ور
ِ
اء هر نُْسْوباا إىِلر الد  نرةر )مر ا ر سر اِ . مر  (.23/42هن(. س  أعفال  النبفالء )636 يِف احُلُكومر

ْبنِد النر   (6) نِد بنِن عر اِ  بنِن حُمرم  ادر نعر ُب بُن أريِب الس  ُدوَُّ، امْلُْكريُِر، األرْنجر ُر، امْلُْسنُِد، الص  م  ْيُخ امْلُعر ِمنيج الش  ، احلرام  اِديج ، َْحرِن البرْغندر

نْيخ نانر شر ثر لِّص(، ور  امْلُخر
ِ
اء ة أرجزر ْبعر ى ِمْن سر اِس: )امْلُنْترقر ِمعر ِمِن اْبِن الل ح  داا، سر ى أرْيضاا حُمرم  م  ُيسر نِة، ور اير ور بناا لِلرِّ

نناا حُمِ سر اا حر

نرةر )طر  ر سر ِحيحاا. ُتُويفِّ ُعُه صر امر انر سر : ثر ةر الر اْبُن ُنْقطر  (.23/15هن(. س  أعفال  النبفالء )635يِّبر األرْخفالرَِّ. قر

 احلر  (7)
ند  نِد ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن حُمرم  نِد ْبنِن حُمرم  ُد ْبنُن حُمرم  اِِل حُمرم  ُبو امْلرعر ُة، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ الريِّقر ناُر، ُعنِرفر بِناْبِن اجلرب ناِن يج ِرْيِمنالش  ط  ، العر

: ثِ  ْيريِيج بر نالر الندج ، قر نيِّ يِلّ ْبِن أرَْحردر ْبِن الُبرْسِ اِسِم عر ِة أريِب القر ازر ريِ ر بِ ِجر ى الكر ور اِس، رر ننرةر الل ح  ر سر ِع. ُتنُويفِّ نامر نِحيحر الس  ، صر نة  قر

= 
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يِّ  اْبُن اْلُبرْسِ
ُن ْبنُن أريِب أ ،(1) ، ثننا ُعنرْيامر نِويج  اْلبرغر

ند  ْبنُد اهللِ ْبنُن حُمرم  لِّنُص، ثننا عر ناِهر  امْلُخر ُبنو طر بننا أر

ْيبرةر  شر
 األرَْحرُر  ،(2)

الِد  يرى اجلرابِِر  ،(3)ثنا أرُبو خر ْ ْن حير ، عر ِئيِّ ْيس  امْلُفالر ْمِرو ْبِن قر ْن عر عر
اَِلِ ْبِن  ،(4) ْن سر عر

نْ  :  أريِب اجلرْعِد، عر نةر نِذآِل اَير نُه ترنفالر هر ن  : أر ب ناس  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ اْبنِن عر

اء:   چڳ   ىت   [93]النِّسر احِلاا ُثم  اْهترندر ِملر صر عر نر ور آمر إِْن ترابر ور ُه: ور ِقيلر لر ا، فر ِرغر ِمنْهر ت ى فر حر

ن ى لر  أر : ور ب اس  الر اْبُن عر بِي ُكْم قر ِمْعُت نر ْد سر قر ُة ور ُقوُل:  ُه الت ْوبر ُه َقاتَِل اْْلُْ ِمِن، إَِذا َجاَء »ير َثكَِلْتُه ُأم 

َأْوَداُجنُه ِقَبنَل  (5) َيْوَم الِقَياَمِو َواِضعًا َرْأَسُه َعنَا إِْحنَدَ َيَدْينِه َِخنذًا بِنالُْخَرَ الَقاتِنَل َتْشنَخُب 

ْْحَنِ َعْرِش ا : َربي َسنْل َهنَذا فِنيَم َقَتلَ  لرَّ َُ نة  «. نِني ، َفَيُقنو نْت يِف ثِترناِب اهللِ آير لر زر نا نر مر : ور قنالر

ا  ْتهر خر نرسر
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.20/465هن(. س  أعفال  النبفالء )562) =

نيِلِّ  (1) نِد بنِن عر يِلج بنُن أرَْحرندر بنِن حُمرم  اِسِم عر ُبو القر اَِّ، أر ُدوَُّ، ُمْسنُِد الِعرر اَِلُ، الص  يُل، العر
ْيُخ اجلرلِ اِديج الش  نيِّ البرْغندر ،  بنِن الُبرْسِ

ننرةر ) نا ر سر . مر ُدوَّ  يُب: صر
الر اخلرطِ قر ، ور اِِنج ْمعر ُه الس  قر ث  لِّص، ور ِمعر ِمْن: أريِب طراِهر امْلُخر اُر، سر هنن(. سن  أعنفال  474الُبنْدر

 (.18/402النبفالء )

ُن بُن حُمرم   (2) ْبيِسج ُعرْيامر نر العر اِهْيمر بِن ُعرْيامر ، ثقنة حنافظ شنه ، ولنه أوهنا ، خ   د ِد بِن إِْبرر ْيبرةر الُكنويِفج ِن ابُن أريِب شر ، أرُبو احلرسر

 (.4513س َّ. التقريب )

ي انر  (3) ُن بُن حر ْيامر ، صدوَّ  طئ، ع. التقريب )األرْزِديج ُسلر ِريج ، اجلرْعفر  األرَْحرُر، الُكويِفج
الِد   (.2547، أرُبو خر

بد اهللِ بن احْلراِرث اجلابر (4) يرى بن عر ْ ، الت ْيِمّي البكري، أبو احلارث الكويف، لنني احلنديث، وروايتنه عنن ، وُيقال: املجربحير

 (.7581املقدا  مرسلة، د   َّ. التقريب )

ُب  (5) ْشخر ماا. النهاية يف غريب احلديث ) تر ِسيُل در اُجُه: تر ْشُخُب أرْودر تر ة: شخب.2/450ور  ( ماد 

: ثقنة منتقن، مَضن 866. املخلِّنص: مَضن ]َيني اْلنابرحديث صحيح، وهذا إسنناد ضنعيف لضنعف ََيْ  (6) ئِنيج امْلُفالر [. ور

اَِلُ ْبُن أريِب اجلرْعِد: ثقة، وثان يرسل ثري اا، مَض ]908]  [.773[. وسر

ِصي اِ  ) لِّ لِِّص يف السادس من امْلُخر  (، ومن طريقه أخرجه املصنف.1181احلديث أخرجه أبو طاهر ابن امْلُخر

لِِّص، به.2327نة يف الرتغيب والرتهيب )وأخرجه قوا  السج   ( من طريق ابن امْلُخر

ِوّي" ) لِِّص، عنه، مطبوع  ضمن ]جموع فينه مصننفا  أيب 247وهو يف جزء ُيدعى "حديث اْلبرغر ( من رواية ابن امْلُخر

 احلسن ابن احلاممي وأجزاء حديريية أخرى[.

. وأخرجننه 4866( )3999( والنسننائي )2621( وابنن ماجنه )1941وأخرجنه أَحند ) ْهنِيِّ ر  الندج نام  ( منن طرينق عر

نِديث  3029الرتمذي ) ا حر نذر ناَِلِ ْبنِن أريِب اجْلرْعنِد، بنه. وقنال الرتمنذي: هر نْن سر ، ثفالَهنا: عر ْمِرو ْبِن ِدينرنار  ( من طريق عر

= 
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نِن الن بِنيِّ  [923] ، عر ب ناس  ِن اْبِن عر اَِل ، عر ْن سر يرى اجلرابِِر، عر ْ ْن حير ، عر ِرير  نرا جر ُن، ثر نرا ُعرْيامر بِِه: ثر ور

 آُل ، نرْحور
 /أ[97/ ] .(1)

نْلامر  [924] نِد ْبنِن سر ا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  نر ر نانِم  أرْخربر ِعيُل اْبنُن أريِب  ،(2)نر امْلرْعنُروُف بِناْبِن غر أننا إِْسنامر

اِهيمر  ،(3)اْلُيرْسِ  اُ  ْبُن إِْبرر ثر رر أنا بر
ِم  ،(4) ل  يِلج ْبُن امْلُسر أبنا عر

(5)،  ، ت ناِِنُ ِزيِز ْبنُن أرَْحرندر الكر ْبُد العر ثنا عر

نر اْبِن أريِب نر  َْحرِن بُن ُعرْيامر ْبُد الر  يِ،ج أنا عر يِلل امْلِصِّ يِلج ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ، أنا عر
 ِْ

ْينِد  ،(6) نا أرَْحرُد ْبُن ُخلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وصححه األلباِن. = ن  سر  حر

،16)-(3023( ومسلم )4763( )4590وأخرجه البخاري ) نِعيِد  ( من طريق ُشْعبرةر ْن سر ِن، عر ِة ْبِن النجْعامر ِن امْلُِغ ر عر

، بنحوآل دون املرفوع منه. وانظر: أنيس الساري يف ختري  أحاديث فتح الباري ) ب اس  ، عن ابن عر  (.4588ْبِن ُجبرْ  

ْبِد احلرِميِد، ثقة صحيح الكتاب، قيل: ثان يف آخر عمرآل هيم من حفظكسابقه (1) : هو اْبُن عر ِرير   [.764ه، مَض ]. جر

ِصي اِ  ) لِّ  (، وانظر ما سبق.248( و "حديث البغوي" )1182وهو يف السادس من امْلُخر

نُْصنور  )ْبنِن امْلُْعترِمنِر(، 3855وأخرجه البخاري ) نْن مر ْبنِد احْلرِمينِد(، عر ِرينر  )ْبنُن عر نرنا جر ، ثر نْيبرةر ُن ْبنُن أريِب شر نرا ُعرْيامر ثر د  ( حر

ِعيُد بْ  نِي سر ثر د  ، بنحوآل، وزاد فيه.حر ب اس  ِن اْبِن عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ُم، عر نِي احلركر ثر د  : حر الر ، أرْو قر  ُن ُجبرْ  

بن جعفنر بنن بن عيل بن معيل بن طريف بن دحية بن جعفر بن موسى بن إبراهيم  أَحد بن حممد بن سلامن بن َحائل (2)

حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، شهاب الندين اجلعفنري، يعنرف بنابن غنانم، وهنو جند حممند بنن 

هنن(، وثنان قند تغن  وأصنابه فنال  قبنل موتنه بسننتني. الندرر 737سلامن ألمه، صاحب نظم ونوادر، تنويف سننة )

 (.684الكامنة )

ند ْبنن ُمْسنِد الّشا ، تقّي الّدين، ُشف ال (3) ْبد اهلل  ْبنن حُمرم  ِعيل بن إبراهيم بن أيب الُيرس شاثر ْبن عر د إِْسامر فضفالء، أبو حُمرم 

ْبِد اهلل ْبن أيب املجد الت ُنوِخيج  نامع، تنويف سننة )عر يج األصل، الّدمشقّي، صنحيح الس  رِّ هنن(. تناريخ اإلسنفال  672، امْلرعر

(15/238.) 

نناِهِر بنننِ  (4) اِهْيمر بنِن طر ناُ  بننُن إِْبننرر ثر رر نناِهر  بر ُبننو طر ناِ ، أر ننُر، ُمْسنننُِد الش  م  ُث، امْلُعر ندِّ نناَِلُ، امْلُحر نْيُخ، العر اِهْيمر الش  ناِ  بننِن إِْبننرر ثر رر  بر

، اخُلُشْوِعيج ا ْشِقيج مر عِ لدِّ نامر برناراا بِالس 
ى ثتباا ثِ ور هب، رر جر الذ  ِة حر رل  ؛ نِسبرةا إىِلر حمر بِيج هر اُء، الذ  ف  ، الر  يج

طِ ِة،  ، األرْنامر نازر بِاإِلجر ور

نرةر ) ا ر سر . مر ة  ِحيحر اُته صر ازر إِجر اُته ور عر امر : سر ةر الر اْبُن ُنْقطر  (.21/355(. س  أعفال  النبفالء )21/358قر

ِم بِن حُمرم   (5) ل  يِلج بُن امْلُسر ِن عر راُل اإِلْسفالرِ ، أرُبو احلرسر اِ ، َجر ُة، ُمْفتِي الش  فال مر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر نلرِميج الش  نْتِح السج يِلِّ بنِن الفر ، ِد بِن عر

املِ  ْبتاا، عر ةا ثر انر ثِقر ثر ، ور ريِْ ر ِمْعنرا ِمنُْه الكر : سر اثِرر سر الر اْبُن عر ، قر ِِضج رر ، الفر افِِعيج ، الش  ْشِقيج مر تعبِن  الدِّ ِض ور
ائِ نرر الفر ِب ور اا بِامْلرنْذهر

نرةر ) ر سر اِ . ُتُويفِّ ْجِر. س  أعفال  النبفالء )533امْلرنرامر فالرِة الفر اِجداا يِف صر  (.20/31هن( سر

ن (6) ْيِ،ج نيِلل امْلِصِّ نيِلج بنُن أرَْحرندر بنِن عر نِن عر ُبنو احلرسر ْيُخ، أر ننرةر )الش  ر سر ، ُتنُويفِّ ناُهل  سر نانر فِْينِه تر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 364، ثر

(16/219.) 
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ِزيدر الكِنِْديج  ْبِن ير
اِهيمر الت ْيِمنيِّ  ،(1) نْن إِْبنرر ِش، عر ِن األرْعمر ، عر ْيم  ُبو ُنعر نِي أر ثر د  حر

بِينِه  ،(2) نْن أر  ،(3)عر

عر رر  : ُثن ا مر الر رل قر ْن أريِب ذر :  ُسوِل اهلل ِ عر الر قر ْمِس، فر َيا َأَبا َذر  َتْدِري »يِف امْلرْسِجِد ِعنْدر ُغُروِب الش 

ْمُ   : « َأْيَن َتْغُرُب الشَّ الر ُم، قر ُسوُلُه أرْعلر رر َا َتْذَهُب َحتَّ »ُقْلُت: اهلل ُ ور َ  الَعْرِش َفإِْنَّ ي َتْسُجَد ََتْ

ن ََ َذلِنَك َعَلْيَهنا ِقينَل ََمَ َْ َوَتْطُلنَب، َفنإَِذا َطنا نا َحتَّني َتْسَتْشنِف نا، َفَتْسنَتْأِذُن َفنََل ُينْ َذُن ََمَ َ ا: ِعنَْد َرِبي

« چۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ   چ ، َفَذلَِك َقْوُلُه: "اْطُلِعي َمَكاَنِك "

 .(4) [38]يس: 

 
ِ
ُهور يِف "ُجْزء

(5)  " ُقِفيِّ ْ ب اس  الرت  عر
ِش. (6) ِن األرْعمر ، عر ْن ُسْفيرانر  : عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِيج  (1) نِْديج احلرلر
ِزيدر الكِ ْيِد بِن ير ْبِد اهللِ أرَْحرُد بُن ُخلر ُبو عر بن حبان يف الريقا ، وأخنرج اخلطينب يف "الفصنل" حنديريا ، ذثرآل اأر

ْيند   . ثم أخرج اخلطيب ب سنادآل عنن الندارقطني أننه قنال: أرَْحرنُد ْبنُن ُخلر ا   ُهْم ثِقر اُل إِْسنراِدآِل ُثلج من طريقه ثم قال: ِرجر

ا علمت بِ  طرالر ُعُمُرآُل، مر ة، ور ْعِرفر مر اِحبر ِرحلرة ور انر صر . وقال الذهبي: ثر ة  ْأساا. تويف سنة )ثِقر نرر ابنن 289ِه بر ثر هنن( فنيام ذر

 العديم.

( بغينة الطلنب يف تناريخ 803، 2/802( الفصل للوصل املندرج يف النقنل للخطينب )8/53الريقا  البن حبان )

( التننذييل عننىل ثتننب اجلننرح 1/331( الريقننا  البننن قطلوبغننا )13/489( سنن  أعننفال  النننبفالء )2/733حلننب )

 (.101لقايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )( إرشاد ا31والتعديل )

 الت ْيِميج  (2)
ْيك  ِ ِزْيدر بِن ُشر اِهْيُم بُن ير ، ثقة إال أنه يرسل ويدلس، ع. التقريب )إِْبرر ءر الُكويِفج ُبو أرْسامر  (.269، أر

يِك بْ  (3) ِ ِزيُد ْبُن ُشر  الت ْيِميج ير
، ثقة، ع. التقريب ) ِن طراِرَّ   (.7729الُكويِفج

َْحرِن: سبقا ]إسناده صحيح عا َشط البخاري (4) ْبُد الر  ت اِِنج وشيخه عر ، 818. الكر ننْي  ْضنُل بنُن ُدثر : هنو الفر نْيم  ُبنو ُنعر أر [. ور

 [.742مَض ]ثقة ثبت، 

، به، واختِآل قليفالا.4802أخرجه البخاري ) ْيم   ( عن أيب ُنعر

، عن األعمش، بنحوآل.159وأخرجه مسلم ) اِز   ِد ْبِن خر  ( من طريق أيب معاوية الْضير حُمرم 

ُقِفيِّ ) (5) ْ ْن ُسْفيرانر )89جزء الرت  (، عر ايِبج ُد ْبُن ُيوُسفر )الِفْرير نرا حُمرم  ثر د  ِش، به.( قال: حر ِن األرْعمر (، عر  الري ْوِريِّ

، به.3199وأخرجه البخاري ) ُد ْبُن ُيوُسفر نرا حُمرم  ثر د   ( حر

، ثقننة عابنند، َّ، مننا  سنننة ) (6) ُقِفننيج ْ ، الرت  يج
ننائِ ننى البراُثسر ْبننِد اهللِ بننِن أريِب ِعْيسر ب نناُس بننُن عر  عر

نند  ُبننو حُمرم  هننن(. التقريننب 267أر

(3172.) 

. سن  أعنفال  الننبفالء وقال الذهبي: اإلِ  ْعنُرْوف  نُه ُجنْزء  مر ننرِن، لر نالنِْير يِف السج ح  نُد الر  نُة، أرحر ُث، احُلج  دِّ ُة، امْلُحر اُ ، الُقْدور مر

(13/12.) 
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ا  [925] نر ْنبرأر ي، أر دِّ اِئِم، أنا جر ْبِد الد  ْكِر ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ر أرْخربر
ُعبرْيُد اهللِ اْبُن  (1)

يِّ  يِلِّ اْبِن الُبرْسِ نْيُ ْبُن عر ، أنا احلُسر اتِيلر شر
ِريج  ،(2) ك  يرى السج ْ ْبُد اهللِ ْبُن حير أنا عر

ِعْيُل ْبنُن  ،(3) أنا إِْسامر

ُد ْبُن ُيوُسفر  ، ثنا حُمرم  ُقِفيج ْ ب اس  الرت  اُر، نا عر ف   الص 
د  حُمرم 

نِ  ،(4) ، عر ْن ُسْفيرانر نْن أريِب  عر ِش، عر األرْعمر

ُسوُل اهلل ِ  الر رر : قر الر ابِر  قر ْن جر ، عر َِ َسْعِد ْبِن ُمَعاذ  : »ُسْفيرانر ِن ْلَِْو ْْحَ  .(5)« اْهَتزَّ َعْرُش الرَّ

ا  [926] نر ر أرْخربر
ُن احْلراثُِم، أ (6) ْيامر ْبِد اهللِ احلرافِظُ ُسلر نُد بنُن أرَْحرندر ، أننا نا أرُبو عر نر  حُمرم  ْعفر ُبنو جر أر

ْبِد اهللِ  ةر بِنْتر عر مر
، أرن  فراطِ الرِِنج ْيدر الص 

آل  (7) نُد اْبنُن ِرينذر ْكر  حُمرم  ُبو بر ا، أنا أر ْيهر لر ةا عر اءر ْم ِقرر هْتُ ر أرْخربر
(8)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. املعجم املفهرس ) (1) ُقِفيِّ ْ : ذثر ابن حجر سامعه لن )جزء الرت  ُقِفيِّ ْ اتِيلر إىل الرت   (.1041هبذا اإلسناد من ابن شر

نيِّ الُبنْندر  (2) نِد بنِن الُبرْسِ يِلِّ بن أرَْحردر بِن حُمرم  نْيُ ْبُن عر ْبِد اهللِ احُلسر ُبو عر ُة، أر الُِح، الريِّقر ْيُخ الص  ة، الش  ِقي نُة امْلرْشنيرخر اِدّي، بر اُر، البرْغندر

نلرحر  نانر ِمننر الصج ِرّي، ثر نك  يرنى السج ْ ْبنِد اهللِ بنِن حير نْن عر ثر عر د  ْن حر آِخُر مر ننرةر )ور نا ر سر ، مر
ِ
هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 497اء

(19/185.) 

اِديج  (3) ْبنِد اجلرب ناِر البرْغندر يرى بِن عر ْ ْبُد اهللِ بُن حير  عر
د  ُبو حُمرم  ُة، أر ر، الريِّقر م  ْيُخ، امْلُعر ِريج الش  نك  ُجنوِز، ، السج ْجنِه العر ُف بِناْبِن ور ُيْعنرر ، ور

نُدوقاا. نانر صر ثر نُْه ور ترْبنرا عر يُب: ثر
الر اخلرطِ ا، قر هر رد بِعُلوِّ اء اْنفر ةر أرجزر اِر ِعد  ف  ِعيلر الص  ِمعر ِمْن إِْسامر ننرةر ) سر نا ر سر هنن(. 417مر

 (.17/386س  أعفال  النبفالء )

اِقنِد  (4) ُد بُن ُيْوُسفر بنِن ور نبِّيج حُمرم  نر الض  ، ثقنة فاضنل، يقنال: أخطنأ يف  ء منن حنديث بنِن ُعنرْيامر نايِبج ْبنِد اهللِ الِفْرير ُبنو عر ، أر

 [.736سفيان، وهو مقد  فيه مع ذلك عندهم عىل عبد الرزاَّ، ع. مَض ]

: مضننوا ]د قننويحننديث صننحيح، وهننذا إسنننا (5) نناتِيلر اُر: مَضنن 911. رجننال اإلسننناد إىل ابننِن شر ننف  ِعْيُل الص  إِْسننامر [. ور

، صدوَّ، مَض ]741] ُة ْبُن نرافِع  ْلحر : ُهور طر ُبو ُسْفيرانر أر . ور ُسْفيراُن: ُهور الري ْوِريج  [.911[. ور

ُقِفيِّ يف جزئه ) ْ  (، ومن طريقه أخرجه املصنف.101احلديث أخرجه الرت 

 [ من طريق األعمش، هبذا اإلسناد.927[ وسيأيت ]911د مَض احلديث ]وق

هبذا اإلسناد من سليامن إىل الطرباِن: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )املعجنم الكبن  للطنرباِن(. املعجنم املفهنرس  (6)

(489.) 

ِقْينل  اجلُ  (7) اِسنِم بنِن عر ْبِد اهللِ بِن أرَْحردر بِن القر ُة بِنُْت عر مر
اطِ انِي نةُ فر ُأ ج ْوْزدر ، ور اِهْيمر ْقنِت، ُأ ج إِْبنرر ُة الور ناحِلرُة، ُمْسننِدر ُة، الص  نرر م  ، امْلُعر

ور  نْن رر انِي ُة، آِخنر مر ُأ ج اخلرنْ ِ األرْصنبرهر ْيِث، ور ننْي الغر مر ْت ِمنْنُه امْلُْعجر نِمعر نْنُه، سر ة  عر ِهنير ُمْكريِنرر آل، ور نِن اْبنِن ِرينذر ْنيرا عر ى يِف الندج

ننرةر ) يرنت سر ، ُتُوفِّ
ْيم  ْبنِن َحر ناد  تراب )اْلِفترن( لُِنعر

ثِ ، ور اِِنِّ ر ِغْ ( لِلط ربر ( ور )الص  بِْ ر ن 524)الكر ِ ِْ ِهنير أرْسننرُد أرْهنِل العر هنن(، ور

ا. قا  (.19/504( س  أعفال  النبفالء )11/404تاريخ اإلسفال  ) ُمْطلر

ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحرندر ْبننِ  (8) ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، أر ِ ِْ ْيُس، ُمْسنُِد العر
ئِ اَِلُ، األرِدْيُب، الر  ْيُخ، العر ناد   الش  اَّر ْبنِن ِزير اِهْيمر ْبنِن إِْسنحر إِْبنرر

= 
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َْحر  ُن ْبُن أر ْيامر اِسِم ُسلر ِريج أنا أرُبو القر بر اِهيم الد  اَُّ ْبُن إِْبرر ، ثنا إِْسحر اِِنج ر در الط ربر
اَِّ،  ،(1) ز  ْبِد الر  ِن عر عر

ُسنولر اهللِ  نِمْعُت رر ُقنوُل: سر ْبنِد اهللِ ير نابِِر ْبنِن عر ْن جر ، عر ِ ْ بر ، ثنا أرُبو الزج ْي   ِن اْبِن ُجرر ُة  عر ِجنرنازر ور

نْير أرْيِدهيِْم:  بر
اذ  ْعِد ْبِن ُمعر ْْحَنِ » سر ا َعْرُش الرَّ  .(2)« َتَعاَ   اْهَتزَّ ََمَ

اَِّ  ز  ْبِد الر  ْن عر اآُل أرَْحرُد عر ور رر
(3). 

اَِّ  ز  ْبِد الر  ْن عر ، عر
ْبِد ْبِن َُحرْيد  ْن عر م  عر

اآُل ُمْسلِ ور رر ور
(4). 

 ور  [927]
د  يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر ، أنا أرْخربر ةا ازر  إِجر

د  ْبِد الل طِيِف ْبِن حُمرم  ْن عر آُل، عر ُ ْ غر
نةر  (5) ُبنو ُزْرعر أر

اِسنننُم ْبنننُن أريِب امْلُنْنننِذِر  ، أبننننا اْلقر ننند   حُمرم 
نُْصنننور  ُبنننو مر ، أبننننا أر

ننند  ْبنننُن حُمرم 
ننننِ  ،(6) ُبنننو احلرسر نننا أر نر  أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِِنج  = ْصبرهر

، ور )األر رر األرْصنغر ر ور : األرْثنربر اِِنِّ ر ْي( الط ربر مر ِمعر )ُمْعجر آل، سر ، الت اِجُر، امْلرْشُهْوُر: بِاْبِن ِرْيذر نْيِم ْبنِن ، الت اِِنج ( لُنعر الِفنترنر

انر أرحندر َحر ا ة: ثر نْدر يرى بُن مر ْ الر حير ْنيرا، قر د يِف الدج ر  فر تر ْهراا، ور رر در ُعمِّ ، ور اِِنّ ر اِسِم الط ربر ، ِمْن أريِب القر
ر  د  ِمينناا، ُتنُويفِّ نةا أر الُوُجنوآل، ثِقر

نرةر )  (.17/595هن(. س  أعفال  النبفالء )440سر

ُدوَُّ  (1) اَِلُ، امْلُْسنُِد، الص  ْيُخ، العر ِريج الش  بر اِِنج الند  ننْعر  الص 
ب ناد  اِهيمر ْبنِن عر اَُّ ْبنُن إِْبنرر ْعُقوبر إِْسحر ُبو ير اَِّ، ، أر ز  ْبنِد النر  نُة عر اوير : رر

بِينِه بِنِه، ور   أر
ِ
ُه ِمنْنُه بِاْعتِنرناء انِيفر ِمعر ترصر اَّر سر نْن إِْسنحر ُقْطنِي  عر ارر ْلُت الند  نأر نالر احلرناثُِم: سر . قر نِحيح  ُعُه صر نامر سر ثاا، ور ندر نانر حر ثر

فناا. سن  اعنفال  الننبفالء ) ْينُت فِينِه ِخفالر أر ا رر ، مر ُدوَّ  اهللِ، ُهور صر : إِي ور الر ِحيِحت قر ْدُخُل يِف الص  ير : أر ِريِّ بر (. 13/416الد 

 (.62وانظر: سؤاال  احلاثم )

، مَض ]إسناده صحيح (2) ةر ْزر ُن احلراثُِم: هو اْبُن َحر ْيامر نُد بنُن 741. ُسلر ، حُمرم  نيراُء امْلرْقنِديِسج ْبنِد اهللِ احلرنافُِظ: هنو الضِّ ُبو عر أر [. ور

: مَض ] الرِِنج ْيدر الص  اِحِد. ور ْبِد الور . وابنن ُجن753عر اِِنج ننْعر نا   الص  اَِّ: هو اْبُن َهر  ز  ْبُد الر  ْبنُد امْلرلِنِك، ثقنة [. عر : هنو عر ْي   رر

لُِّس، مَضن 741يدلس ويرسل، مَض ] ، صندوَّ إال أننه ُيندر نيج نْدُرسر امْلركِّ نُد ْبنُن ُمْسنلِِم ْبنِن تر : هنو حُمرم  ِ ْ بر ُبو الزج أر [. ور

[710.] 

(. 6747( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وهو يف مصننف عبند النرزاَّ )5336احلديث أخرجه الطرباِن يف الكب  )

 وانظر التاِل.

 (.14152مسند أَحد ) (3)

 (.123)-(2466صحيح مسلم ) (4)

ر  سامعه لن )سنن ابن ماجه(. املعجم املفهرس ) (5) جر رر اْبُن حر ثر ةر إىل ابن ماجه: ذر  (.7هبذا اإلسناد من أيب ُزْرعر

نْن القاسم ْبن أريِب املنذر أَحد ْبن حممد ْبن أَحد ْبن منصور (6) ث " بُسنن ابن ماجنه " عر ، أرُبو طلحة القزوينّي اخلطيب، حد 

، ذثنرآل النذهبي يف وفينا  ) ِميج نوِّ ن القّطان، فسمعه منه أبو منصور حممد ْبنن احلسنني امْلُقر هنن(. تناريخ 409أريِب احلرسر

 (.9/144اإلسفال  )
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ط اِن  نه،  ،(1)اْبُن القر اجر ْبنِد اهللِ اْبنِن مر نرا أرُبو عر ند  ثر نيِلج ْبنُن حُمرم  نرنا عر ثر
نِن  (2) ، عر نةر اِوير ُبنو ُمعر نرنا أر : ثر نالر قر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ابِر  قر ْن جر ، عر ْن أريِب ُسْفيرانر ِش، عر َِ َسنْعِد  (3) اْهَتزَّ َعْرُش اهللِ: »اأْلرْعمر ْلَِنْو

 /ب[97/ ] .(4)« ْبِن ُمَعاذ  

ا  [928] نر ر أرْخربر
اِِل  (5) عر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر  ى ْبُن عر اِ  ، ِعيسر ثر ر يِلِّ ْبِن أريِب الربر ُر ْبُن عر أبنا جْعفر

(6)، 

اِهيمر ْبننِ   ْبنِن إِْبنرر
ند   ْبِن حُمرم 

نْيِ ، أبنا أرُبو طرالِب  أرَْحرُد ْبُن احلُسر لرِفيج نيِّ ُثنم   أبنا أرُبو طراِهر  السِّ ِ ِْ البر

اِدّي  البرْغدر
ْهل  أرَْحرُد بُن  ،(7) ، أبنا أرُبو سر انر ْبِد اهللِ ْبِن برِْشر ِد ْبِن عر ِك ْبُن حُمرم 

ْبُد امْلرلِ اِسِم عر ثنا أرُبو القر

نننناُن  ط  نننناد  القر ْبننننِد اهللِ بننننِن ِزير ننننِد بننننِن عر حُمرم 
ا ،(8) ق   اْبننننُن اهْلرْيننننريرِم النننند 

الِنننند  ُبننننو خر  َُّ ثنننننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زْ  (1) ْحنر  القر ةر بنِن بر نلرمر اِهْيمر بنِن سر نيِلج بنُن إِْبنرر نِن عر ُبنو احلرسر نْيُخ اإِلْسنفالرِ ، أر ُة، شر اُ ، احلرافُِظ، الُقْدور ناَِلُ ِوْينِنيج اإِلمر ناُن، عر ط  ، القر

ن فر  صر ، َجع ور ْزوينر ننرةر )قر ر سر ه )ُسنرنره(، ُتُويفِّ اجر ِمعر ِمْن ابِن مر سر ىلر اْلقرب، ور ابر عر فن ن يِف الُعُلوِ ، وثر تر هنن(. سن  345، ور

 (.15/463أعفال  النبفالء )

نرافيِِسج  (2) اَّر الط  ِد بِن إِْسحر يِلج بُن حُمرم  ، ثقة. التقريب )عر ِن الُكويِفج  (.4791، أرُبو احلرسر

َْحرِن  (3) ْرُش الر  ْرُش اهللِ( هكذا يف األصل، ويف سنن ابن ماجه: )عر  (.)عر

، مَض ]إسناده صحيح (4) ْعد  ِد ْبِن سر يرى ْبُن حُمرم  ْ ُبنو طرالِنِب 922. شيخ املصنف: هو حير : هنو أر ند  يِف ْبنُن حُمرم 
ْبُد الل طِ عر  [. ور

، مَض ] يِّ
: سنبقا ]842اْبُن الُقب ْيطِ نُْصنور  ُبنو مر ةر وشيخه أر ُبو ُزْرعر أر نُد بنُن 842[. ور نيُر حُمرم  ِ : هنو الْض  نةر اِوير ُبنو ُمعر أر [.  ور

، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد هيم يف حديث غ آل، وقد رمي باإلرجاء، مَض ] اِز    [.806خر

ُه األلبناِن. وانظنر احلنديريني 158)احلديث أخرجنه ابنن ماجنه يف سنننه  حر نح  صر (، ومنن طريقنه أخرجنه املصننف، ور

 السابقني.

 (.1016هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن برشان: ذثر ابن حجر بعض سامعاته لن )البرشانيا (. املعجم املفهرس ) (5)

ُث، امْلُْس  (6) دِّ ُد، امْلُحر وِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُجر ْيُخ، اإِلمر نيِلِّ بنِن ِهبرنِة اهللِ أريِب الش  نُر بنُن عر ْعفر ْضنِل جر ُبنو الفر نلرِف، أر ِقي نُة الس  ِقْينُه، بر نُِد، الفر

اِِنج  نْتِح اهلرْمندر  بنِن أريِب الفر
ِن بِن ُمنِْ ِ يرى بِن أريِب احلرسر ْ ِر بِن حير ْعفر اِ  بِن جر ثر ر نالر اْبنُن ُنْقطرنة: الربر ، قر يج

، امْلرنالِكِ اِِنج رر نْدر ، اإِلْسنكر

نرةر ) ر سر احِلاا ِمْن أرْهِل الُقْرآن. ُتُويفِّ ةا صر انر ثِقر ثر ِمْعُت ِمنُْه، ور  (.23/36فال  النبفالء )هن(. س  أع636سر

نّي  (7) ِ ِْ اِهيم، أبو طرالِنب اْلبر د ْبن إِْبرر ( ثذا، وهو أَحد ْبن احُلسني ْبن حُمرم  يِّ ِ ِْ ْرخنّي اخلّبناز. )ْبِن البر ، ثنّم البغندادّي الكر

نلرفّي يف " البرْشنانّيا  قال الذهبي: شيخ عام ْبد امْلُْلك ْبن برِْشان، وهو منن شنيوخ السِّ امع، سمع من عر ي صحيح الس 

 (.1/443(. وترجم له احلافظ يف لسان امليزان )10/799هن(. تاريخ اإلسفال  )498". تويف سنة )

ْهل  أرَْحر  (8) اَِّ، أرُبو سر ُة، ُمسنِد الِعرر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر ط نانُ اإِلمر ب ناد  القر اِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن ِزير ِد بِن عر نالر ُد بُن حُمرم  ، قر اِديج ، البرْغندر

املُْ  ْعلرب ور ْن ثر ةا للردب عر اوير اِعراا، رر ُدوقاا أرديباا شر انر صر يُب: ثر
: ثرهنوآُل اخلرطِ ناِِنج قر ْ نالر الربر قر يجع. ور انر يِميل إىِلر الت شر ثر د، ور ِّ ربر

= 
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ا  اْلبرادر
ْبنِد اهللِ  ،(1) ُب ْبنُن عر ثنا ُمْصنعر

نر  ،(2) اُك ْبنُن ُعنرْيامر نح  ثننا الض 
َْحرِن ْبنِن أريِب  ،(3) ْبنِد النر  نْن عر عر

ُة ْبننُ  قر رر ر  ور ْت: مر الر ْكر  قر ءر بِنِْت أريِب بر ْن أرْسامر ، عر ةر بِيِه ُعْرور ْن أر ، عر ةر اِ  ْبِن ُعْرور ْن ِهشر نراِد، عر نل   نروْ الزِّ فر

ا بفاِلُل  اهللِ ير د  ور د  أرحر ُة: أرحر قر رر الر ور قر . فر د  د  أرحر يرُقوُل: أرحر ةر فر ك   مر
ِ
اء ْمضر ُب بِرر ذ  ُهور ُيعر ىلر بفاِلل  ور . ُثم  عر

نا  نرانا آُل حر رْبر ن  قر ذر
ِ ترْلُتُموآُل ألرخت  ِئْن قر اهللِ لر : ور الر قر نُْه ور راُهْم عر نرن -هنر نآُل اْبنُن أريِب الزِّ ر ُقنوُل: فررس  نُه ير ن  أر اِد: "ثر

ُح بِِه"  رس  أرمتر
(4) -: الر قر  ، ور

 ُ ُقْلُت هلر ا   ور ْحُت أِلرْقور ْد نرصر قر غْ ن" لر ا الن ِذيُر فرفال ير نر دُ ننننْم   ***   أر  ُرْرُثُم أرحر

يْ  اا غر ْعُبُدن  إهِلر الِِقكُ ننننننالر تر ُقولُ نننننننرر خر ْيُتْم فر بر ُد نننْم   ***   فر ِْن أر در ْينرنرا حر وا بر
(5) 

ِة فر  ي  ِ بج اْلربر اِدُلُه   ***   رر ءر ُيعر ْ ْرِش ال  ر انر ِذي اْلعر دُ ننُسْبحر مر اِحد  صر  ْرد  ور

ُه ُثم  ُسْبحر  انر ُعوُد لر انر ننننننُسْبحر ُد ننننير اجْلرمر ُه اجْلُوِديج ور ب حر ْبُل سر قر ُه   ***   ور
(6) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرةر ) = ر سر . ُتُويفِّ ُدوَّ  ُهور صر اح فِْيِه، ور  (.15/521هن(. س  أعفال  النبفالء )350ملزر

ق اَّ (1) ْهنامن البرْغنداديج الند  ا، وثقنه الندارقطني واخلطينب. تنويف سننة )يزيد بن اهلرْيريرم بنن طر الِند البرنادر ُبنو خر هنن(. 284، أر

 (.6/853( تاريخ اإلسفال  )16/508( تاريخ بغداد )243سؤاال  احلاثم )

ا ِ  (2) نو  ْ ِ بنِن العر بر ْبنِد اهللِ بنِن النزج ابِِت بِن عر ِب بِن ثر ْبِد اهللِ بِن ُمْصعر ُب بُن عر يج  ُمْصعر ِ ْ بر ْبنِد اهللِ النزج ُبنو عر ، أر نِديج ِ ج األرسر الُقنرر

، صدوَّ عاَل بالنسب، س َّ. التقريب ) ِِنج  (.6693امْلردر

نر ْبنِ  (3) اُك ْبُن ُعرْيامر ح  ِ ج  الض  ا   الُقرر الِِد ْبِن ِحزر ْبِد اهلل ِ ْبِن خر بُِ ، صدوَّ هينم،    عر ، الكر ِِنج نر امْلردر ُبو ُعرْيامر ، أر اِميج ِديج احِلزر سر
األر

 (.2972. التقريب )4

: أل)ألر  (4) ادر ُة. أررر ثر ْزَُّ والربر ْطُف، واحلرنراُن الرِّ َْحُة والعر نراناا(: قال ابن األث : )احلرنراُن: الر  آُل حر رْبر ن  قر ذر
ِ ْوِضنعر خت  نرْبآل مر لّن قر ْجعر

ناحلِِ  نح بُقبنور الص  س  نامر ُيترمر ثناا ثر ِّ ُح بِنِه ُمترربر ِة اهلل ِ، فأمترس  َْحر ن ةا ِمْن رر
ظِ نران، أرْي مر نِم حر نبِيِل اهلل ِ ِمننر اأْلُمر نِذينر قتِلنوا يِف سر نير ال 

ْيُكْم وُسب ةا ِعنْدر الن اِس(. النهاية ) لر ا عر ارا لِكر عر ِجع ذر ْ ة: حنن.1/452املاِضية، ف ر  ( ماد 

ِع، ومما ُأْحِدثر يف األمم السابقة يف دين األنبياء  نأقول: هذآل من البِدر ْوفر ُة ْبنُن نر قر رر : فنفال يريبنت عننه هنذا ، وأما ور ل 

 القول ثام سيأيت يف التخري .

يئني. نظر: النهاية ) (5) نْير الش  ْصل بر دٌّ ال ُيتجاوز. وأْصل احلرّد: املنْع والفر د: حر در ة: حدد.1/352حر  ( ماد 

اناا". (6) ا املصنُِّف بفتح النون. ويستقيم الوزن بتنوينها "ُسْبحر هر برطر ( ضر انر  )ُسْبحر

(: قال ياقو : ياؤآل مشددة، هو جبل مطّل عىل جزيرة ابن عمر يف اجلاننب الرشنقي منن دجلنة منن أعنامل )اجُلوِديج 

 (.2/179ملا نضب املاء. معجم البدان ) املوصل، عليه استو  سفينة نوح 

نند(: ضننبطها املصنننُِّف بفننتح املننيم، قننال ابننن األثنن : )اجُلُمنند ننيِم  -)اجلمر ننمِّ اجْلِ امْلِننيمِ بِضر . وُرِوي -ور ْعننُروف  بننل مر : جر

= 
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ُد  ُه أرحر اِوي ُمْلكر ْبترِغي أرْن ُنسر ُه   ***   ال نر  لر
ِ
ء امر ْتر الس  ْن حتر ر  ُثلج مر خ  ُمسر

(1) 

اد   ْت عر لر اور ْد حر اخْلُْلدر قر ُتُه   ***   ور انر زر ا خر ْوما ْن ُهْرُمز  ير ْ ُتْغِن عر لرُدوا  َلر امر خر فر
(2) 

دُ  ا اْلرُبُ ْينرهر ِري بر ْ نج جتر
اجْلِ ُه   ***   اإِلْنُس ور ُعوُب لر انر الشج نر إِْذ در ْيامر الر ُسلر  (3) ور

تر  اشر ى إال  برشر ءر مِم ا تررر ْ دُ نننننالر  ر لر اْلور ُيْوِدي امْلراُل ور ُه ور ى اإِللر ْبقر  (5)"  (4) ُه   ***   ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْتِحهام(، وقال ياقو : اجُلُمدُ  = ة: َجند. معجنم البندان 1/292 بضمتني: هو جبل لبني نِن بنجند. النهاينة )بفر ( مناد 

(2/161.) 

نناِوي( ثننذا أعجمهننام املصنننِّف. والننذي يف مطبوعننة األمنناِل وغ هننا: )الر ير  (1) ْبترِغنني( )ُنسر نناِوي(، وهننو )نر نْبرِغنني أرْن ُيسر

 الصواب.

ناِِنج  (2) اسر انر ْبنِن ُقبرناذر الس  ور ى أرُنوُُشْ ، تنوىل ملنك فنارس بعند أبينه، وُينذثر عنن ُهْرُمنزر ثرينرة األدب، ُهْرُمُز: ُهور اْبُن ثرِْسر

لرنكر نحنو )واإلحسان إىل الض ( سننة، وتنويف قبنل عنا  الفينل. أخبنارآل يف 12عفاء واملساثني، والكننوز العظيمنة، مر

 (.2/172تاريخ الطربي )

دُ  (3) ِريد.الرُبُ  : َجع بر

ةُ  (4) اشر ُه( البرشر اتر اشر األُْنُس. النهاية ))برشر اُ  ور االْنبِسر ُح ور رر ة: بشش.1/130: الفر  ( ماد 

ا املصنُِّف بضنم أولنه وسنكون النواو وثرسن الندال، أي: هيلنك. تناج العنروس ) هر برطر ( منادة: 40/180)ُيْوِدي( ضر

 ودي.

ْوفرل  ما  قبل إدراك ذلك التعذيب الذي وقع عىل بفالل منكر (5) ُة ْبُن نر قر رر ( حنديث 3وغ آل. أخرج البخاري )ح . ور

ْوفرل  أخرب النبي ، وبدء الوحي عىل رسول اهلل  ةر ْبنر نر قر رر إِْن ُينْدِرْثنِي  فيه: أن  ور بنأن قومنه سنيخرجونه، وقنال: "ور

ب(: نْشر ْحُي. اهن. قوله )ير ر الور فررتر ، ور ر ُة أرْن ُتُويفِّ قر رر ْب ور نْشر ْ ير ا". ُثم  َلر را ز  ا ُمؤر ا ِْ كر نر ْ ُِ ْن ْوُمكر أر ْلبرث. ير  ير

َْحرنِ  ْبِد الر  ى ْبُن عر ُم، مَض ]ِعيسر عِّ : مَض ]710: هو امْلُطر لرِفيج أرُبو طراِهر  السِّ : مَضن ]742[. ور نانر [. 796[. وابن برِْشر

نراِد: صدوَّ تغ  حفظه ملا قد  بغداد، وثان فقيها، خت    َْحرِن بُن أريِب الزِّ ْبُد الر  عر  [.774، مَض ]4ور

 يقه أخرجه املصنِّف.( ومن طر1301اخلرب أخرجه عبد امللك بن برشان يف أماليه )

 واختلف يف إسنادآل عىل مصعب بن عبد اهلل،،،

ا، هبذا اإلسناد املذثور   اْلبرادر
الِد   .-ثام هنا  –فرواآل أرُبو خر

، فأخرجه يف َجهرة نسب قريش وأخبارها ) ار  ك  ي مصنعب بنن عبند اهلل، 717وخالفه الزب  بن بر مِّ ( قال: حدثني عر

الرَحن بن أيب الزناد قال، قال عروة: ثان بفالل... فذثرآل، مرسفالا، وَل ينذثر أسنامء عن الضحاك بن عريامن، عن عبد 

، وهو أشبه.  بنت أيب بكر 

( منن 63/25( ِذْثنر ورقنة بنن نوفنل ونسنبه[ وابنن عسناثر )3/115وأخرجه أبو الفرج األصبهاِن يف ]األغناِن )

= 
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نِويج  يرنى األُمر ْ ِعيُد ْبنُن حير نر سر اآُل أرُبو ُعرْيامر زر ْعُر عر ا الشِّ ذر هر
ْينل  (1) ْمنِرو ْبنُن ُنفر ْينِد ْبنِن عر  ،(2): إىِلر زر

ُقوُلوا ُدو : )فر الر قر ْتُه اجلُنوُد(. ور ب حر ا سر ْبُل مر قر انر يعاش بِِه * ور ُه ُثم  ُسْبحر انر : )ُسْبحر الر قر ُد(. ور در ُه حر نر

ى(. ا أررر ءر فِيهر ْ : )الر  ر الر قر  ور

ِزيندر  [929] نِن ْبنِن ير ْبُد اهللِ ْبُن احلرسر الر عر قر
ِة  (3) ِشند  نا ور ِريِمهر ْ حتر نِة ور اطر يِف ثِترناِب "ُحْكنِم اللِّور

ْوِل فِيهر  ي انر  -ا" القر ِر ْبِن حر ْعفر ِد ْبِن جر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم   عر
د  ُة أريِب حُمرم  اير ُهور ِرور ور

نُْه  ،(4)  :–عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به. = ار  ك   طريق الزب  بن بر

.6/476وأوردآل ابن حجر يف اإلصابة ) يِّد  ل  جر ا ُمْرسر ذر ار، به. وقال: هر  ( عن الزب  بن بك 

ثنا عننريامن"[: -التنني اعتمنندنا عليهننا  –وجنناء يف مطبوعننة األغنناِن و ]اإلصننابة  : دار الكتننب العلميننة  بنندل  "حنند 

ثنا عمي مصنعب بنن النزب (، وجناء يف ]اإلصنابة  : هجنر ) ني(، وهنو الصنواب، 11/330)حد  مِّ ([: )حندثنا عر

 صحيف نات  عن تشابه الرسم.والت

( 3/473( البداينة والنهاينة )2/161( النروض األننف )208وانظر األبيا : نسب قريش ملصعب الزب ي )ص

(. وانظننر: شننعر ورقننة بننن نوفننل، َجعننا ودراسننة، تننأليف: عمننر عبنند اهلل 88املسننتطرف يف ثننل فننن مسننتظرف )ص

نناوي، ريننم فرحننان املعايطننة )ص العلميننة جلامعننة امللننك فيصننل )العلننو  اإلنسننانية ( ]املجلننة 115، 104الفج 

  [.2009 -هن 1430واإلدارية(، املجلد العاُش، العدد األول، 

، أبنو عنريامن  (1) نِويج ِ ج األُمر ي نةر الُقنرر انر بن سعيد بن العناص بنن سنعيد بنن العناص بنن ُأمر بر سعيد بن حييى بن سعيد بن أر

 (.2415البغدادي، ثقة ربام أخطأ. التقريب )

، 334أوردآل ابن اجلوزي يف مري  الغرا  )ص (2) ْينل  ْمنِرو ْبنِن ُنفر ْينِد ْبنِن عر نْرُ  إىِلر زر ُء: نرظر ْت أرْسامر الر : قر الر ، قر ْهِريِّ ِن الزج ( )عر

نا مر  ُقوُل: ير ُهور ير ، ور الن اُس ُجْترِمُعونر ، ور اِ  احْلر ِّ ي  ْعبرِة يِف أر آُل إىِلر اْلكر ْهرر ُهور ُمْسنِد  ظر نىلر ِدينِن ور نا ِمننُْكْم عر اهلل ِ مر ، ور ْيش  ن ُقنرر ر ْعرشر

ي...( فذثر أحد عرش بيتا. ِ ْ اِهيمر غر  إِْبرر

ِويج  در ْيل  اْلعر ْمِرو ْبِن ُنفر ْيُد ْبُن عر  زر
ِعيد  ِقير الن بِي  وهو أرُبو سر تنه، ومنا ، لر نىلر قبل نبو  ي نِة عر

نانر يِف اجْلراِهلِ   قبنل البعرينة، ثر

، قنال النبني  ةر يِني املرنْوُءودر حُيْ نُد اهللر، ور حِّ ُيور نُه ور ل  ترأر ، ير اِهيمر نَّنَو َفَرَأْينُ  لَِزْينِد ْبنِن َعْمنِرو ْبنِن ُنَفْينل  : »ِديِن إِْبنرر َدَخْلنُ  اْْلَ

ًو َوْحَدُه َبْينِي َوَبْْيَ ِعيَسي ْبِن َمنْرَيمَ : »ِن. وقال قال ابن ثري : إسنادآل جيد. وحسنه األلبا«. َدْوَحَتْْيِ  «. َُيَِْشُ َذاَ  ُأمَّ

( معرفنة الصنحابة 3828( )3827( )3827( )3826قال ابن ثري : إسنادآل جيد حسن. انظر: صحيح البخاري )

ْيم  )  (.1406( السلسلة الصحيحة )327، 3/326( البداية والنهاية )3/1133أليب ُنعر

 َل أجدآل هو وثتابه. (3)

ي نانر  (4) نِر بنِن حر ْعفر نِد بنِن جر ْبُد اهللِ بنُن حُمرم   عر
د  ُبو حُمرم  ، أر انر ُث أرْصبرهر اِدَُّ، حُمردِّ اُ ، احلرافُِظ، الص  نْيِخ اإِلمر ، ، امْلرْعنُروُف بِنأريِب الش 

ْينه ور ْردر قنه َجاعنة، مننهم: اْبنُن مر (. وث  انر ثنِير بِأرْصنبرهر ندِّ اُ  امْلُحر برقر ُة( و )طر ظرمر انِْيِف، منها: )العر اِحُب الت صر واخلطينب  صر

= 
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اِهيمر  اَُّ ْبنُن إِْبنرر نرا إِْسنحر ثر ند  : حر ُجنلر ُجنُل الر  نفالر الر  ا عر ْرُش إِذر ترزج العر ْ الر هير ْن قر )براُب مر
ثننا  ،(1)

ى بِن حر  ُد بُن ِعْيسر اِئنِيج حُمرم  اِئيج  ،(2) ي انر امْلردر رر ب اِح اجلرْرجر ُد ْبُن الص  ثنا حُمرم 
ان   ،(3) س  ُد ْبُن حر ثنا حُمرم 

ْيد   اِهيُم  ،(4)أرُبو زر ثنا إِْبرر
ْن نر  ،(5) َْحرِن، عر ْبِد الر  ِد ْبِن عر ْن حُمرم  : عر نالر نُه قر عر فر نرر رر ِن اْبِن ُعمر ، عر ََلْ »افِع 

ْْحَنِ  ، َفَلَمَّ َعََل اْلَفْحُل اْلَفْحَل اْهَتزَّ َعْرُش الرَّ
 . )»(6) َيْعُل َفْحٌل َفْحًَل َحتَّي َكاَن ِ  َقْوِم ُلوط 

ند   [930] ُة ْبُن حُمرم  ، ثنا ُجنرادر اتِم  نرا أرُبو حر ثر د  ْرُش، حر اِسُق اْهترز  العر ا ُمِدحر الفر اُب إِذر : )بر الر قر ور

اُرونر  ،(7) يِلِّ ْبِن هر ْن عر ِقي ُة، عر نا بر
لرف   ،(9))....(  (8) ْن أريِب خر نْن أر  ،(10)عر : عر نالر الِنك  قر نرنس  ْبنِن مر

الر الن بِيج   .(11)«( إَِذا ُمِدَح اْلَفاِسُق اْهَتزَّ الَعْرُش : »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ، براع  اتِّ  ور

احبر ُسن ة  ، صر اِملنير  العر
ِ
ء امر ْيِخ ِمنر الُعلر ُبو الش  انر أر اِهيرناِ .  وغ َها. قال الذهبي: ثر ُه بِالور نانِْيفر ْمُل ترصر ا ير ْوالر مر لر

نرةر ) ر سر  (.16/276هن( انظر: س  أعفال  النبفالء )369ُتُويفِّ

 َل أقف عليه. (1)

نِيج  (2)
ائِ ي ننانر امْلرنندر ننى بننِن حر ننُد بننُن ِعْيسر ْبننِد اهللِ حُمرم  ُبننو عر نناُ ، أر ُث، امْلُْقننِرُئ، اإِلمر نندِّ ، وضننعفه النندارقطني امْلُحر نناِِنج قر ْ ، وثقننه الربر

 (.13/21( س  أعفال  النبفالء )3/694هن(. تاريخ بغداد )274والفاللكائي. تويف سنة )

ر   (3) ْعفر ، أرُبو جر يج
ائِ رر ب اِح بِن ُسْفيرانر بِن أريِب ُسْفيرانر اجلرْرجر ُد بُن الص   (.5965الت اِجُر، صدوَّ. التقريب )حُمرم 

 َل أجدآل. (4)

يرى"، وَل أميزآل. (5) ْ اِهيُم ْبُن حير  وقع عند ابن اجلوزي: "إِْبرر

، ثقة فقيه فاضل، مَض ]إسناده ضعيف (6) َْحرِن: هو اْبُن أريِب ِذْئب  ْبِد الر  ُد ْبُن عر  [.866. حُمرم 

، به، ويف آخرآل زيادة. ( من طريق199وأخرجه ابن اجلوزي يف ذ  اهلوى )ص نِيِّ
ائِ ي انر امْلردر ى بِن حر ِد بِن ِعْيسر  حُمرم 

ْشِقيج  (7) مر يج الدِّ يرى امْلُرِّ ْ ِد بِن أريِب حير ُة بُن حُمرم  ْبِد اهللِ ُجنرادر ُبو عر الر اْبُن ، ويقال يف ثنأر قر يرى، قال أبو حاتم: صدوَّ. ور ْ يته: أرُبو حير

ننرةر ) نا ر سر ائِنُب. مر رر ُه غر اُثْوالر: لر ( الريقنا  البنن 2/516( اجلنرح والتعنديل )2/234هنن(. التناريخ الكبن  )226مر

 (.3/207( الريقا  البن قطلوبغا )11/39( س  أعفال  النبفالء )8/165حبان )

 (.15/392: "جهول". انظر حتقيقه لتفس  الطربي )د شاثر َل أجدآل، وقال الشيخ أَح (8)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (9)

ّي، خاد  أنس ْبن مالك (10) ِ ِْ  األعمى البر
لرف  ، نزيل املوصل. قيل: اسمه حاز  ْبنن عطناء، منرتوك، ورمناآل  أرُبو خر

 (.8083عني بالكذب. التقريب )ابن م

ا (11) لِيِد، صدوَّ ثري  التدليس عن الضعفاء. مَض ]إسناده ضعيف جدًّ ِقي ُة: هو اْبُن الور  [.706. بر

 [(. وانظر التاِل.2[ ]1] – 2730(. وانظر خترجيه يف املطالب العالية )694وضعفه األلباِن يف ضعيف اجلامع )
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ب اِح  [931] ِد ْبِن الصر نرا امْلُنِْذُر ْبُن حُمرم  ثر د  : )حر الر قر ور
ُبنو الْ  ،(1) اِح أر اُح ْبُن اجْلرنر  بر لِينِد ثنا رر ور

(2) 

اِملِنير  – انر ِمنر العر ثر ْبِد اهللِ -ور ابُِق ْبُن عر نرا سر ، ثر
نْن  ،(3) ، عر

الِنك  نرنِس ْبنِن مر ناِدُ  أر  خر
لرنف  ُبنو خر ثنا أر

الر الن بِيج  ، قر
الِك  نرِس ْبِن مر  .(4) «(إَِذا ُمِدَح اْلَفاِسُق اْهَتزَّ اْلَعْرُش : »أر

ِويج  [932] نرا اهلررر ثر د  : )حر الر قر ور
انِئ  امْلرْقِديِسج  ،(5) ْبُد اهللِ ْبُن هر ُة  ،(6) ثنا عر نْمرر ثننا ضر

نِن  ،(7) عر

يرى  ْ يِّ ْبِن حير ِ الرس 
ر   (8) مر ، ور

اذ  ْعِد ْبِن ُمعر اِة سر فر ةا لِور ر  ، مر
نْيِ تر ر  َْحرِن مر ْرُش الر  : اْهترز  عر الر ُجل  قر انر رر  ةا ثر

اِجر آُل  ،(9) ُمؤر نا ِعنْندر ِعيبرهر ْل ير نزر نْم ير لر ، فر نة  ِيلر ة  َجر أر نُه اْمنرر انرنْت لر ثر نا ور هر جر و  زر نا، ُثنم  تر هر قر ل  ت نى طر حر
(10)، 

ِة  ْوُج امْلرنْرأر آُل زر رر ت ى اْسنترْأجر لُِّق حر اْحتراجر امْلُطر ور
لر  ،(11) خر ندر نىلر  (12)فر نْيئاا عر ِمنُل شر ْ ُهنور حير نْو   ور ا ر ير ذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِد بْ  (1) اِِنج امْلُنِْذُر ْبُن حُمرم  ْصبرهر
ب اِح األر نرةر )ِن الص  ر سر اِهُد، َل أجد فيه توثيقا، ُتُويفِّ ْبِد اهللِ الز  ُبو عر هنن(. طبقنا  املحندثني 272، أر

 (.6/631( تاريخ اإلسفال  )2/295( أخبار أصبهان )3/214بأصبهان )

ْبنِديج  (2) لِينِد العر ُبو اْلور اِح ْبن عباد، أر اُح ْبُن اجْلرر  بر نانر شنيخا رر ثر ثنفال  الزهناد، ور نانر حيفنظ الرقنائق ور ، منن أرْهنل املوصنل، ثر

أَحد الندورقي، ثتب عنه اْبن معني، ور منزلنة. قنال  خاشعا صاحلا، ور نانر لنه هنناك قندر ور ثر غ َهنا منن العنراقيني، ور ور

مائتني. تاريخ بغداد ) أربعني ور انر ثقة. تويف سنة نيف ور  (.9/424اخلطيب: ثر

اآل . لسان امليزان ) (3) ْبِد اهللِ، أرُبو عبد اهلل ويقال: أبو سعيد، قال ابن حجر: ور ابُِق ْبُن عر  (.4/6سر

ْبِد اهللِ، به، ثم قال: "هذا خرب منكر".2/109ي يف ميزان االعتدال ). وأوردآل الذهبكسابقه (4) ابِِق ْبِن عر  ( عن سر

ِويج امْلرْخلرِديج النيسابوري، ترجم له السمعاِن وَل ينذثر فينه جرحنا  (5)  اهلررر
ْلرد  أبو احلسن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن َمر

 (.12/139وال تعديفالا. األنساب )

ْبلةعبد اهلل ب (6) ، أبو عمرو، من ثور بينت املقندس، قنال ابنن أيب حناتم: روى أحادينث ن هانئ بن عبد الرَحن بن أيب عر

ُذثِرر ِل أن يف بعض القرى هذا الشيخ، وسنألُت عننه فقينل: هنو  بواطيل. ثم قال: سمعُت أيب يقول: قدمُت الرملة فر

يركذب، فلم أخرج إليه وَل أسمع منه. وذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا ، وقنال النذهبي: منتهم بالكنذب. اجلنرح  شيخ

 (.6/150( الريقا  البن قطلوبغا )2/517( ميزان االعتدال )8/357( الريقا  البن حبان )5/194والتعديل )

ينِيج  (7)
ةر الِفلِْسطِ بِيعر ُة بُن رر ْمرر ، صدوَّ هيم قليفالا. التقريب )ضر ْميِلج ْبِد اهللِ الر  ُبو عر  (.2988، أر

، ثقة أخطأ األزدي يف تضعيفه، مَض ] (8) يج ِ ِْ ْيبراِِنج اْلبر ُبو اهْلرْيريرِم الش   [.710أر

اِجر (9) اءر ُمؤر رر ت ِخُذ األُجر اِمنُل" : اسم فاعل، هو الذي ير ُر"، وهنو األرِجنُ  "العر اجر نُه. واسنم املفعنول: "ُمنؤر ُلنوا لر يرْعمر " لر لر "الُعام 

. انظر: املصباح املن  ) ِ ْ ة: أ ج ر.1/5الذي يعمل باألجر عند الغر  ( ماد 

ل قر املُْ  (10) ت ى طر اِجِر" حر ا "امْلُؤر ْوِجهر ةر ِعنْدر زر ْوجر ِعيبر الز  .أي: فلم يزل األرِجُ  ير جر األرِجُ  تلك املرأةر ترُه، ثم تزو  ْوجر اِجُر زر  ؤر

ُل لدى أرِجِ آِل السا (11) ْعمر رر حتى صار ير ْوُج امْلرْرأرِة( يعني: الزوجر الرياِن للمرأة، وهو األرِجُ . ذلك أن املطلِّق اْفترقر  بق.)زر

لِّق. (12)  أي: امْلُطر
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نْبِِه  ِهير إىِلر جر ُعُنِقِه ور
رر  ،(1) نرظر فر

آُل إىِلر الس   (2) ر ِر فرعر بر رر ا فر ْيهر ْرُش(. / ]إِلر اْهترز  العر ، فر
ِ
ء  /أ[98امر

نْيُم ْبنُن َحر ناد   [933] نرا ُنعر ثر ند  : حر ناِئيج نْيُش بنُن أرْْصر ر الن سر اِصم  ُخشر الر أرُبو عر : ثننا  (3)قر نالر قر

ْيث   ْن لر ، عر نر ْيامر امْلُْعترِمُر ْبُن ُسلر
اأْلرْرُض ِمننر  ،(4) اُ  ور ور مر ِ  الس  ذر ا أرخر : مر الر  قر

ْن ُجراِهد  نْرِش  عر اْلعر

ا ُة ِمْن األرْرِض ُثلِّهر قر ْأُخُذ احْلرلر امر تر  .(5) إاِل  ثر

ِك: إِن  اهللر  [934] الر اْبُن امْلُبرارر : قر ْيم  الر ُنعر   قر
ِ
ىلر امْلراء ْرُش عر العر ْرِش، ور ْوَّر العر  .فر

ْعنب   [935] نالر ثر ِك: قر الر اْبنُن امْلُبرنارر : قر ْيم  الر ُنعر قر ور
نْرُش إىِلر  (6) ْينِه اْلعر لر نِذي عر  ال 

ِ
: ِمننر امْلرناء

امر بر  ْرِش، ثر ة عرش ألف سنةاْلعر عر ْربر ةر أر ِس ر ، مر ْفىلر  الُعْليرا إىِلر األرْرِض السج
ِ
ء امر  .(7) نْير الس 

ْعنىلر ْبنُن ُعبرْيند   [936] نرا ير ثر د  : حر الر قر ور
نايِبج  (8) الِفْرير ور

نْن  (9) ، عر
ْينث  نْن لر : ثننا ُسنْفيراُن، عر ناالر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: واملرأة إىل جنب زوجها الرياِن. (1)

لِّق.أي: املُْ  (2)  طر

الِنك   (3) ةر بِن مر لرمر اِ  بِن سر ةر ْبِن احلراِرِث بِن َهر  اِوير ْيُم بُن َحر اِد بِن ُمعر نارِ ُنعر ، الفر ِزيج ْبنِد اهللِ امْلرنْرور ُبنو عر ُر، صندوَّ ، أر ُض األرعنور

ا، فقيه عارف بالفرائض. التقريب )  (.7166 طئ ثري ا

ِ ج  (4) ننْيم   الُقننرر ْيم  ْبنِن ُزنر ْينُث ْبننُن أريِب ُسننلر ا وَل يتمي نز حديالل  ، صندوَّ اخننتلط ِجنندًّ ْكننر  الُكننويِفج ُبنو بر . التقريننب ، أر كر ننرُتِ ريننه فر

(5685.) 

: ثقة، مَض ] (5) ْيش  امْلُْعترِمُر: ثقة، مَض ]736ُخشر  [.770[. ور

 ( تأليف: أيب الشيخ.218(  : آل َحيد. وثتاب العظمة )425وانظر خترجيه يف سنن سعيد بن منصور )

حه. وانظر ]109وأوردآل األلباِن يف السلسلة الصحيحة )  .[937[ ]936( مرفوعا، وصح 

يج  (6) ِ اتِع  احِلْم ر ْعُب بُن مر اَّر ثر ُبو إِْسحر ْعُب األرْحبراِر، أر ، ثر ُة، احلررْبُ فال مر ناِة العر فر ْعندر ور أرْسنلرمر بر ُوِدّياا، فر انر هير ، ثر
ِ
ء امر  الُعلر

ِ
، ِمْن ُنبرفالرء

ةر الن بِيِّ  ابر نحر الرسر الص  بِن اا بُِكُتنِب  ، ُثم  جر نانر خر ثر ، ور ائِنبر جر نُظ عر فر ْ حير يلي نِة، ور
ائِ نِن الُكُتنِب اإِلرْسر ُثُهم عر نانر حُيرندِّ كر ، فر

نرةر ) ر بِِحْمصر سر ِة، ُتُويفِّ ا يِف اجُلْملر هر
اطِلِ ا ِمْن بر ِحيِحهر ِة صر ْعِرفر ْوَّ  يِف مر ُه ذر ا32اليرُهوِد، لر ف  نر ْبِن عر ِة ُعرْيامر فر الر هن( يِف ِخفالر ، قر نر

. ة  : ثِقر ر  جر  اْبُن حر

 (.5648( التقريب )3/489( س  أعفال  النبفالء )7/445طبقا  ابن سعد )

 ( من طريق أخرى، عن ثعب، بنحوآل.300( وأبو الشيخ يف العظمة )2/492وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفس آل ) (7)

نرافيِِسج  (8) ي ةر الط  ْعىلر بُن ُعبرْيِد بِن أريِب ُأمر ، ثقة إال يف حديريه عن الريوري ففيه لني. التقريب )ير ُبو ُيوُسفر الُكويِفج  (.7844، أر

ْوالرُهمْ  (9) بِّيج مر ْبِد اهللِ الض  ُبو عر ، أر ايِبج نر الِفْرير اِقِد بِن ُعرْيامر ُد بُن ُيْوُسفر بِن ور نأر يِف حُمرم  ناُل: أرْخطر ، ُيقر ة  فراِضل  ، ثِقر ةر اِري  ْيسر ِزْيُل قر ، نر

اَِّ، مَض ] ز  ْبِد الر  ىلر عر ُهْم عر لِكر ِعنْدر عر ذر د    فِيِه مر ُهور ُمقر ، ور ِديِث ُسْفيرانر  ِمْن حر
 
ء ْ  [.736 ر
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ْوله  : قر اأْلرْرُض يِف   [255]البقرة:   چ ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئچ ُجراِهد  اُ  ور ور مر ا الس  : مر الر قر

ة  اْلُكرْ  ة  بِأرْرض  فرفالر قر لر ْرِش يِسِّ إاِل  ِمرْيلر حر اأْلرْرُض يِف العر اُ  ور ور مر ا الس  : مر الر داا قر ْ ر أرن  حُمرم  . غر
(1). 

نرا حُمرننارِض   [937] ثر نند  : حر ننالر قر ننا  ،(2) ور : مر ُقوُلننونر نناُنوا ير : ثر ننالر  قر
ننْن ُجراِهنند  ننِش، عر ننِن األرْعمر عر

 ِمنر األرْرضِ 
ة  فالر ة  بِفر ْطُروحر  مر

ة  قر لر حر اُ  يِف اْلُكْريِسِّ إاِل  ثر ور مر  .(3) الس 

ْهِب ْبنِن  [938] ْن ور ، عر ْعِقل  ِد ْبُن مر مر ْبُد الص  ِريِم، ثنا عر ْبِد اْلكر ِعيُل ْبُن عر نرا إِْسامر ثر د  : حر الر قر ور

نناءر  ْْضر ننُه يِف جُل ننة  خر ننْرش  لر ننىلر عر : إِن  إِْبلِننيسر عر ننالر  قر
، ُمنربِّننه 

ِ
ننىلر امْلرنناء ننانر عر ننْو ر ثر ْرِش ير ري ننُل بِننالعر ترمر ؛ ير

َْحرِن  تِي ُدونر الر  ري ُل بُِحُجِب النجوِر ال  ترمر ترِجُب؛ ير ْ حير  . (4)ور

[939]  : ب ناس  ُسنِئلر اْبنُن عر   [7]هنود:   چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ ور
 
ء ْ نىلر أريِّ  ر ، عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [، وانظر التاِل.933انظر ] (1)

اِِنج  (2) ِع اهلرْمدر رِّ ، صدوَّ له أوها . التقرينب اليراِميج  حُمرارِضُ ْبُن امْلُور ِع الُكويفج رِّ ، أبو امْلُور ُكوِِنج اُل: الس  ُيقر ، ور ُلوِلج اُل: الس  ُيقر ، ور

(6493.) 

 [، وانظر ما سبق.933انظر ] (3)

 [. وهو َمتِ هنا، وقد رواآل الطربي بتاممه.909ال اإلسناد: سبقوا ]. رجإسناده حسن، وهو من اإرسائيلياَ (4)

آُل هبذا اللفنظ يف قصنة 1/594فأخرجه الطربي يف تار ه ) رر ثر ذر ( من طريق إسامعيل بن عبد الكريم، هبذا اإلسناد، فر

ا عن مولد عيسى   .طويلة جدًّ

اِريج  اَُّ ْبُن برِْش  الُبخر ةر إِْسحر ْيفر ُبو ُحذر أ"يف ثتابه  وأخرجه أر قال:  –( 359 - 47/357ثام يف تاريخ دمشق ) – "امْلُْبتردر

ةر مولد عيسى  رر ِقص  ثر ذر (، فر
ْهِب ْبِن ُمنربِّه  آِل ور دِّ ْن جر ا إِْدِريُس، عر نر ْنبرأر ثالتي رواها الطربي ولكن باختصار، وفينه:  )أر

ىلر اللج  ا عر سا
ْلِ رذر جر ُدو  اهللِ اخت  يسر عر

(، ثم أتبعها بقصة أخنرى طويلنة وهني قصنة إبلنيس منع عيسنى )إِن  إِْبلِ
ِ
اء ِة اخْلرْْضر ج 

( 1/110(، موارد ابن عساثر )208. وانظر: املعجم املفهرس.) 

: قنال عننه النذهبي يف السن  ) اَُّ ْبُن برِْش  ننُِّف 9/477إِْسحر نِعْيُف، الت نالُِف، ُمصر ناُص، الض  ص  ناَِلُ، القر نْيُخ، العر (: الش 

ثر فِ ثِتر  ند  نُه، حر نْن ُدْونر مر ِرْينر  فر نُْقُل ِمنْنُه اْبنُن جر ، ير
نْيِ تر ْشُهْور  يِف ُجرل در تراب  مر

ُهور ثِ أِ(، ور . اِب )امْلُْبتردر ا   ْوُضنْوعر مر نا ور ْينِه بِبرفالرير

اب مرتوك.1/184وقال يف امليزان ) . وقال الدارقطني: ثذ  يِلج اْبُن امْلرِدينِيِّ  (: ترثوآل، وثذبه عر

ِِنج  إِْدِريُس: هو اْبُن ِسنرانر اليرامر ، ضعيف، فق. التقريب )ور ْهِب ْبِن ُمنربِّه  ، اْبُن بِنِْت ور اِِنج نْعر  (.294، أبو إِْليراسر الص 

يج يف التنبيه والرد )ص
ْهنِب ْبنِن ُمنربِّنه  112وخرب الباب أوردآل امْلرلرطِ بنفال إسنناد ، بنحنوآل َمتِناا ثالنذي ذثنرآل  ( عن ور

 املصنف.
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يِح ثر  ْتِن الرِّ ىلر مر : عر الر انر امْلراُءت قر
(1). 

اُ  أرَْحرُد يِف "الن اِسِخ وامْلرنُْسوِخ". اآُل اإِلمر ور  رر

اِئِم، أبننا  [940] ْبِد الند  : أبنا أرَْحرُد ْبُن عر االر ُد ْبُن امْلُِحبِّ قر حُمرم   ور
ِ
اء ُد ْبُن أريِب اهلرْيجر ا حُمرم  نر ر أرْخربر

نِن ْبُد اْلغر نرنا احلرافُِظ عر اِحنِد، ثر ْبنِد اْلور يِّ ْبنُن عر
نِرْيِم  (2) ْبنِد الكر نِن بنِن عر نُة بِنْنُت أرَْحرندر بنِن احلرسر ِدجْير خر

اِِنج  الن ْهُرور
نر  ،(3) ِد ْبنِن ُعنرْيامر ةر ْبِن حُمرم  ُد ْبُن طرْلحر ي حُمرم  دِّ نرا جر ، ثر اِِلج ةر النِّعر ْبِد اهللِ ْبُن طرْلحر أبنا أرُبو عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1034وسيأيت بنحوآل مسندا برقم ] .خب موقوف جيد اإسناد (1)

ارمي يف نقضه عىل املرييس ) بن أيب شيبة يف العنرش ا( وأبو جعفر 584ابن أيب عاصم يف السنة )و( 103أخرجه الد 

( وابننن أيب حنناتم يف تفسنن آل 1/32( وتار ننه )15/249( والطننربي يف تفسنن آل )301 – 1/300ومننا روي فيننه )

( والبيهقي يف األسنامء 3306( )3293( واحلاثم يف املستدرك )227( )210خ يف العظمة )( وأبو الشي6/2005)

ناِل 10/382( والضياء يف املختارة )802والصفا  ) نِن امْلِنْهر نِش، عر نِن اأْلرْعمر ، عر ْن ُسْفيرانر الري نْوِريِّ ْبنِن ( من طرَّ عر

.. فذثرآل. وصححه احلاثم. ب اس  لر اْبُن عر
: ُسئِ الر ، قر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر و، عر ْمر   عر

، مَض ] ِهمر  [. وبقية رجاله ثقا  رجال الشيخني.863املنهال: صدوَّ ربام ور

اآل عن أهل  الكتاب(. قال األلباِن: )إسنادآل جيد موقوف، وليس له حكم املرفوع؛ الحتامل أن يكون ابن عباس تلق 

ِش، به. وفيه زيادة .9089وأخرجه عبد الرزاَّ يف مصنفه ) ِن اأْلرْعمر ، عر ر  ْعمر ْن مر  ( عر

، 1/33( وتار نه )15/249( والطنربي يف تفسن آل )1185وأخرجه عبد الرزاَّ يف تفسن آل ) نر  ْعمر ( منن طرينِق مر

، به.  ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ِش، عر ِن اأْلرْعمر  املنهال. دون ذثرعر

ننْيُ ْبنُن 1/33( وتار نه )15/249وأخرجه الطنربي يف تفسن آل ) نرا احُلسر ثر ند  نِن، حر اِسنُم ْبنُن احلرسر نرا القر ثر ند  : حر نالر ( قر

اُودر  ، ِمريْ در ب اس  ِن اْبِن عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ، عر ْي   ِن اْبِن ُجرر ، عر اج  ج  نِي حر ثر د  ُه.، حر  لر

ِن: قال الشيخ شاثر عنه: َل أجد له ترَجة. انظر: هنامش تفسن  الطنربي ) اِسُم ْبُن احلرسر (. وثنذلك قنال 7/507القر

، 2/460( املعجنم الصنغ  لنرواة ابنن جرينر )242، رقم407أثر  حممد زيادة. انظر: معجم شيوخ الطربي )ص

 (.3544رقم

اُودر  نْيُ ْبُن در احُلسر فر مع إمامتنه ومعرفتنه؛ لكوننه ثنان ور (، ُضعِّ بِْ ِ اِحُب )الت ْفِسْ ِ الكر ، صر ُبُه: ُسنرْيد  قر لر ، ور ْيِ،ج : هو امْلرصِّ

ُه. التقريب ) ْيخر د  شر اجر ْبنر حُمرم  ج  ُن حر قِّ  (.10/627(. وانظر: س  أعفال  النبفالء )2646ُيلر

: هو اْبنُ  اج  ج  ، مَض ] وحر ْيِ،ج  امْلرصِّ
د  ْبُد امْلرلِِك، مَض ]845حُمرم  : هو عر ْي   اْبُن ُجرر  [.741[. ور

 (.1606هبذا اإلسناد من خدجية إىل حممد بن طلحة: ذثر ابن حجر سامعه جلزء النعاِل. املعجم املفهرس ) (2)

ِرْيِم ا (3) ْبِد الكر ِن بِن عر ُة بِنُْت أرَْحردر بِن احلرسر ِدجْير اِِنِّ خر ننرةر لنجْهُرور يرنْت سر ة، ُتُوفِّ رر م  احِلرة ُمعر أرة صر ، اْمرر اِِنِّ  بِنُْت النجْهُرور
ِ
اء ْخُر النِّسر ، فر

 (.20/551هن(. س  أعفال  النبفالء )570)
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اِِلج  نرا أرَْحرُد ْبُن اهْلرْيريرِم  ،(1) النِّعر ثر
ْبُد اهللِ  ،(2) نرا عر ْرُسنويِسج  ،(3)ثر ناُر الط  اُودر الن ج  ناُروُن ْبنُن در نرنا هر ثر

(4) 

يِ،ج   امْلِصِّ
ِعيد  ُن ْبُن سر اْليرامر ور

ْمِ،ج  (5) ُد ْبُن َِحْ ر  احْلِ نرا حُمرم  : ثر االر قر
ناد   ،(6) ُد ْبنُن ِزير نرا حُمرم  نْن  ،(7) ثر عر

ُسوُل اهلل ِ  الر رر : قر الر ةر اْلبراِهيِلِّ قر امر َمْن َقَرَأ ََينَو اْلُكنْرِ ي ُدُبنَر ُكنلي َصنَلة  ََلْ َيْمنَْعنُه ِمنْن : »أريِب ُأمر

 َُ نَِّو إِِل اْْلَْو َِ اْْلَ  .(8)« ُدُخو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه اخلطيب: شيخ ثان يكتنب معننا احلنديث إىل أن منا ، ويتتبنع الغرائنب واملنناث ، ثتبنُت عننه،  أبو احلسن، قال (1)

نرنُه.  عر لر نةر بحْضنيت يومناا معاوينةر ْبننر أيب سنفيان، فر ْلحر نرر اْبنُن طر ثر : ذر نالر نِي أبو القاسم األزهنري، قر ثر د  وثان رافضيًّا، حر

 (.3/370تاريخ بغداد )

ْبند ترجم له اخلطيب، وَل  (2) نن عر ، حدث ببغداد عر ِريج ينرور يذثر فيه جرحاا وال تعديفالا، قال: )أرَْحرد ْبن اهليريم ْبن خالد الدِّ

(. ثنم ذثنر حنديرياا اختلنف يف إسن ناِِلج د ْبن طلحنة النِّعر نرا عنه حُمرم  ر ، أرْخربر ِريِّ ينرور نادآل. اهلل ِ ْبن َحدان ْبن وهب احلافظ الدِّ

 (.6/429تاريخ بغداد )

ِريج  (3) ينرور  الدِّ
د  ُبو حُمرم  انر أر ْدر الِِح ْبِن َحر ْهِب ْبِن برِْشِ ْبِن صر ِد ْبِن ور ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  أو َحندان، ، وقد ينسنب إبنى جندآل وهنب عر

رْ  نا يِف تر آُل، أرم  ْذُثرر نأر ُم بِِه، فر ْتناا ُيت هر ُه مر فُت لر رر ا عر اُل، مر ح  اَِلُ احلرافُِظ البراِرُع الر  نالر قال الذهبي: العر قر نُه. ور ل  عر لر ْينِب اإِلْسننراِد: فر
ثِ

ن قر . ور ُع احلرِدْيثر : يرضر ةا ر  الر مر قر وُك احلرِدْيِث. ور رْتُ : مر ُقْطنِيج ارر : يعنرف وحيفنظ، قند قبلنه قنو  وصندقوآل، الد  نِديل الر اْبنُن عر

نننرةر ) ننا ر سر ننِذِب. مر رِميننِه بِالكر ننْهل  ير ننرر بنننر سر ننِمْعُت ُعمر سر ( تنناريخ دمشننق 5/439هننن(. الكامننل يف الضننعفاء )308ور

 (.14/400( س  أعفال  النبفالء )32/372)

 َل أجدآل. (4)

(5) ، اب  ُبو ُترر اُل: أر ُيقر انر ور ُبو ِرْضور يِ،ج  أر  اليرْحُصبِيج امْلِصِّ
لرف  ِعيِد ْبِن خر ُن ْبُن سر امر ُب، ذثرآل ابن حبان يف الريقا  وقال:  ير دِّ امْلُؤر

ك" حديريا وقال: رواته  ثقا . ربام خالف. وضعفه الدارقطني، وأخرج له احلاثم يف "املستردرر

 (.8/546( لسان امليزان )4/460( ميزان االعتدال )607( الضعفاء واملرتوثون )9/292ترَجته: الريقا  )

اِعيج  (6) ِ بِن ُأنرْيس  الُقضر ُد بُن َِحْ ر ْبِد احلرِميِد  حُمرم  ُبو عر ، أر يِحيج
لِ ، صدوَّ. التقريب )ُثم  الس   (.5837احِلْمِ،ج

 األرهْلراِِنّ  (7)
اد  ُد ْبُن ِزير ، ثقة. التقريب )حُمرم  ُبو ُسْفيرانر احِلْمِ،ج  (.5889، أر

 وابن املحب: سنبقا ]صحيح لغَه، وهذا إسناد ضعيف جدا (8)
ِ
اء ائِِم: مَضن 738. اْبُن أريِب اهْلرْيجر ْبنِد الند  أرَْحرنُد ْبنُن عر [. ور

: هو احُلسني ْبن أَحند ْبنن 778[، وعبد الغني: هو صاحب "الكامل"، مَض ]741] اِِلج ةر النِّعر ْلحر ْبِد اهللِ ْبُن طر ُبو عر أر [. ور

د ْبن طلحة  [.853، مَض ]حُمرم 

ناِِلج يف جنزء منن حديرينه عنن شنيوخه، رواينة ابنن ابننه أيب عبند اهلل  احلديث أخرجه نةر النِّعر ْلحر نُد ْبنُن طر ِن حُمرم  ُبو احْلرسر أر

[، ومننن طريقننه أخرجننه 21جنناميع العمريننة  –عننا   3758/ب( ]الظاهريننة، جمننوع رقننم 133احلسننني، عنننه )َّ

 املصنف.

= 
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ننِن الن بِننيِّ  [941] ، عر ةر ْيننرر ننْن أريِب ُهرر ، عر ننةر ننِديِث أريِب ُزْرعر يِف حر ِة:  ور اعر ننفر َفننَأِجيُء »يِف الش 

َ  اْلَعْرشِ  احلرِديُث ..« َفَأْسُجُد ََتْ
(1). 

بُ  [942] الر أر نر قر ْيامر ْبِد اهللِ ْبِن ُسلر يج أرَْحرُد ْبُن عر رِّ  امْلرعر
ِ
ء فالر و العر

(2) : 

 (3) عن أمرآل الُعروش رش   ***   ُتريرلج ننننال ملك إال لرب ع

اِديج  [943] ير  اإْلِ
د  يِلج ْبُن حُمرم  الر عر قر  امللوك املِيني: مادح (4)امْلرْعُروُف بِالتجونيِِسِّ  ور

 معال  بناها اهلل من فوَّ عرشه   ***   هلا فوَّ أرْعنراِن الساموا  شاهُق 

ُنوُء هبا النور  بأزناد األثف املرافقنا  مريلام   ***   يُ  (5)(....) ير

 أناس هلم ظهر الكتاب وبطنه   ***   وهم يف القديم الصامتون النواطق

[944] : الر قر  ور

 إمامة  يف ثتاب اهلل بيِّنة    ***   وسؤدد فوَّ ساَّ العرش مكتوُب 

 ي اصُطفيت   ***   من قبل أن يلحق املبسو  ترثيُب قوِل هو الصورة األوىل الت

اِش  [945] ننةر ْبننِن اخْلرْشننخر ننِم" لِبرِشننِ  ْبننِن ُعْرُفطر ننِويج يِف "امْلُْعجر اِسننِم اْلبرغر ُبننو القر ى أر ور رر ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يج يف سننه الكربى ) =

ائِ ر 9848وأخرجه الن سر ننْيُ ( أرْخربر ، بنه. إسننادآل حسنن. احْلُسر ُد ْبُن َِحْن ر  نرا حُمرم  ، ثر نْيُ ْبُن برِْش  ا احْلُسر نر

: ال بأس به. التقريب )  (.6012الضعيفة ) :(. وانظر972وصححه األلباِن يف الصحيحة )  (.1306ْبُن برِْش 

، 327)-(194( ومسلم )4712( )3340. وهو حديث طويل أخرجه البخاري )متفق عليه (1) نةر ( من طريق أيِب ُزْرعر

، ثقة، مَض ] يِلج ْبِد اهللِ البرجر ِرْيِر بِن عر ْمِرو بِن جر  [.708وهو اْبُن عر

ْيامر  (2) ِد بِن ُسلر نر بِن حُمرم  ْيامر ْبِد اهللِ بِن ُسلر  أرَْحرُد بُن عر
ِ
فالرء ُبو العر اِب، أر ْيُخ اَدر ُة، شر فال مر ْيُخ، العر يج الش  رِّ ة، نر امْلرعر رور ، نرظمنه يِف النذِّ

ْأُثل الل ْحم نرةا الر ير ِعنْير سر ْربر أر ْساا ور ِقير َخر بر اء، ور ُد ذثر ق  تور انر ير ثر ّي، ور الُبْحرُتِ عر امْلتنبِّي ور دج مر لسن ُيعر داا فر ُزهج م  يِف تر ِفّياا، وهنو ُمنت هر

نا ى، مر ارعنور لِنكر ور نابر ِمنْن ذر ناُل: تر ُيقر يلهن  بِنِه، ور نظمنه ور نا ير ْينِه مر لر ل  عر  در
فالرل  انحر ُه شكوك  ور لرْت لر صر تِِه، حر ننرةر نِْحلر  ر سر

 (.18/23هن(. س  أعفال  النبفالء )449)

. النهايةُتريرلج  (3) ُ ُتْكرسر ُ  ور ة: ثلل.1/220يف غريب احلديث ) : هُتْدر  ( ماد 

 (، ُطبِعر ضمن "رسائل البلغاء"،  : حممد ثردي عيل.222والبيت يف "ملقى السبيل" للمعري )ص

(، 1/112( ووفينا  األعينان )107، حتت الرتَجنة285َل أجد له ترَجة، وله ذثر يف احللة الس اء البن األبار )ص (4)

 وذثرا شيئا من شعرآل.

 َل أستطع قراءهتا.ثلمة  (5)
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نِيِّ  اجْلُهر
ُه: (1) ْبيرا   لر  ِمْن أر

ا لِترْقور  انر در نرا   ***   هر بِّ رر ْرِش امْلرِجيِد ور ِة ِذي اْلعر امر بِنِْعمر ْنعر أر ن  فر مر  (2) اآُل ور

ِعيلر  [946] ْينرُب اْبنرُة إِْسامر ْتنِي زر ر أرْخربر
ْبِد امْلرلِِك  ،(3) َْحرِن ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ْبُد الر  نيِلج  ،أبنا عر ننا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُسوِل اهللِ  (1) عر رر ْتحر مر ِهدر اْلفر : شر ْيم  ، قال أبو ُنعر  (.1/443( اإلصابة )397، 1/408. معرفة الصحابة )ويقال: برِْش 

، ننا ال1/311معجم الصحابة للبغوي ) (2) ِ ج لِيِد الُقنرر ُبو الور َْحرِن أر ْبِد الر  نرا أرَْحرُد ْبُن عر ثر د  : ]حر الر ، ثننا ( قر لِينُد ْبنُن ُمْسنلِم  ور

ْينرةر ُيسر  ل  ِمْن ُجهر
ائِ الر قر ، قر نِيِّ  اجْلُهر

ْيد  ْبِد اهللِ ْبِن َُحر ْن عر ، عر نِيج ِديل اجْلُهر ْبُد احْلرِميِد ْبُن عر ُه:عر ةر يِف ِشْعر  لر ِش ر ْبنر ُعْرُفطر ى بر  م 

ْعنرا أر  لر ... طر د  ْتِح ِعنْدر حُمرم  اةر اْلفر در نرْحُن غر اور مر د  ا ُمقر ْلفا ا ر الن اِس أر  مر

.] ُْهول  ُهور إِْسنراد  جر ا احلرِديِث، ور ذر ْ ر هر ا اإِلْسنراِد غر ُم هِبرذر  )فذثر أبياتاا، ثم قال البغوي(: الر أرْعلر

: جهول، قال عنه ابن حجر: ال أعرفه. لسان امليزان ) ْبُد اهللِ ْبُن َُحرْيد   (.4/468عر

 ( من طريق البغوي، به.34/88وأخرجه ابن عساثر )

اُن ْبنُن  -( 34/87ثنام يف تناريخ دمشنق ) –وأخرجه يعقنوب بنن سنفيان يف املعرفنة والتناريخ  نْفور نِي صر ثر ند  : حر نالر قر

لِيُد، به. وانظر: موارد ابن عساثر ) ، نا اْلور الِح   (.1/127صر

ن، بنه. ومننه نقلنه حمقنق املعرفنة ( من طريق يعقوب بنن سنفيا1621وأخرجه اخلطيب يف اجلامع ألخفالَّ الراوي )

 (.3/260والتاريخ )

ْيم  يف معرفة الصحابة ) انر 1/408وأخرجه أبو ُنعر نْرور ُبنو مر ، ثننا أر ُن ْبنُن ُسنْفيرانر ، ثنا احْلرسر انر ْدر ْمِرو ْبُن َحر نرا أرُبو عر ثر د  ( حر

لِيُد، به. ، ثنا اْلور
الِد  اُ  ْبُن خر  ِهشر

قنال: قنال الوليند: وحندثنا عبند  –( 34/88ثنام يف تناريخ دمشنق ) – "املغنازي"وأخرجه حممد بن عائنذ يف ثتابنه 

ْيند  يف  ..، بنه. وَل ينذثر عبندر اهلل بنن َُحر نةر ِشن ر ْبننر ُعْرُفطر احلميد بن عدي اجلهني قال: قنال قائنل منن جهيننة يسنمى بر

 (.1/259(، موارد ابن عساثر )190ظر: املعجم املفهرس )اإلسناد. وان
(: ورواآل ابنن منينع يف الوحندان عنن أَحند بنن عبند النرَحن أيب الوليند 241يف معرفنة الصنحابة )ص قال ابن منندآل

 القر ، عن الوليد بن مسلم.

(: ]أخرجه احلسن بن سفيان يف مسنندآل، عنن هشنا  بنن خالند، والفسنوي يف 1/432وقال ابن حجر يف اإلصابة )

ند بنن عائند يف املغنازي عنن الوليند. وأوردآل تار ه، عن صفوان بن صالح، ثفالَها عنن الوليند. وثنذلك ذ ثنرآل حمم 

 (.4/468اخلطيب يف "املؤتلف" من طريق هشا [. وبنحوآل قال يف لسان امليزان )

ْبنِد اهلل ِ (3) اِهيمر اْبنِن اخْلرب ناِز، ُأ ج عر ِعيلر ْبِن إِْبرر يِن إِْسامر ْجِم الدِّ ْينرُب بِنُْت نر ُة زر بِ ر ُة اْلكر أُ امْلُْسنِدر نةر  ور نُب أرمر ق  ْشنِقي ُة، ُتلر مر  الدِّ
ند   ج حُمرم 

انرنْت مُ  ثر ، ور ثنِير ندِّ : ِمنْن أرْوالِد امْلُحر اِِلج زر نالر اْلنرِبْ ثني، قر ا من َجاعة منن املحندِّ الُِدهر ا ور هر عر ِزيِز، أرْسمر ب ناِد. اْلعر ن الل  ِ ِْ نةا بِقر ِقيمر

( الوفيننا  البننن رافننع 175وخ السننبكي )( معجننم شنني1/249هننن(. معجننم شننيوخ الننذهبي )749توفيننت سنننة )

= 
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نننى، أننننا  ،(1)ُن الن ِفنننيِس ْبننن ِل ْبنننُن ِعيسر ْبنننُد األرو  أبننننا عر
َْحرِن اْبننننُ  (2) ْبنننُد النننر   عر

 
ننناء طر ُبنننو عر  أر

اِصننم   ْعُقننْوبر  ،(3)أريِب عر ننِد ْبننِن ير نناتُِم ْبننُن حُمرم  أبنننا حر
نند   ،(4) ننُد ْبننُن حُمرم  ب نناِس حُمرم  ُبننو العر  ثنننا أر

ِِنج  ِرينزر الفر
ْبنن ،(5) ناُء ْبننُن عر جر ِويج  ،(6)ِد اهللِ ْبنِن قورجننه ثنننا رر نر اهلرننرر ْيامر الِننُك ْبننُن ُسنلر ثننا مر

نننِ  ،(7)  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1747( الدرر الكامنة )1816( ذيل التقييد )593) =

اِديج  (1) نا   البرْغندر ازر ْبِن ُحسر يِلج ْبُن الن ِفيِس ْبِن ُبورندر ِن عر يُل، امْلُْسنُِد، احلراِجُب، أرُبو احلرسر
ْيُخ اجلرلِ ناِر: ُهنور الش  نالر اْبنُن الن ج  ، قر

نِن الن ناسِ  عناا عر
طِ ناحِلاا، ُمنْقر ناا، صر يِّ نانر ُمترندر ثر ، ور نهر ألرَْحرندر ق  فر تر ، ور ِفظر الُقنْرآنر اِك، حر ننر ِمْن أرْوالرِد األرْترر سر ِة، حر ريِن ر الِعبرنادر ، ثر

ْمِت. تويف سنة ) (. وانظنر: ذينل تناريخ بغنداد البنن النجنار، مطبنوع 22/297عنفال  الننبفالء )هن(. سن  أ623الس 

 ( دار الكتب العلمية.19/160ضمن تاريخ بغداد )

ِوّي(. املعجنم املفهنرس  (2) ن اهْلرنرر ْيامر الك بنن ُسنلر هبذا اإلسناد من عبد الرَحن إىل مالك: ذثر ابُن حجر سامعه لن )ُجْزء مر

ف يف املعجم )أ1616) اتِم بن عبد اهلل بن فروجه".(، وتصح  ر بن حر ْعفر  بو جعفر رجاء بن عبد اهلل بن قورجه( إىل "جر

اِصنم   (3) َْحرِن ْبنِن أريِب عر ْبنِد النر  نِد ْبنِن عر َْحرِن ْبنُن حُمرم  ْبنُد النر   عر
 
ناء طر ُبنو عر ْيُخ، امْلُْسننُِد، األرِمننُي، أر ِويج  الش  نالر  اهلرنرر ، قر ِريج اجلرنْوهر

نرةر ) ر سر ُدوقاا. ُتُويفِّ ، صر ةا ْيخاا ثِقر انر شر ثر نُْه، ور ُثونرا عر د  : حر اِِنج ْمعر (. وترجم لنه 18/494هن(. س  أعفال  النبفالء )476الس 

 (.10/394يف تاريخ اإلسفال  )

ث ابنن  حاتم (4) وّي، املحندِّ اَّ ْبن حممود، الشيخ أبنو حممند اْبنن أريِب حناتم املحمنودّي اهلرنرر ْبن حممد ْبن يعقوب ْبن إِْسحر

اة، تنويف سننة ) نرر ناِظ هر ننرِن نحنو مائنة جنزء، وثنان منن ُحف  نُه مصنن ف يف السج ث، لر ث ابن املحندِّ (. تناريخ 404املحدِّ

 (.9/72اإلسفال    بشار )

ُبو اْلعر  (5) ِِنج أر ِريزر د بن احْلسن الفر د بن حُمرم  ِِنج ب اس حُمرم  ِرينزر اء بن عبد اهلل بنن فورجنه. الفر جر  رر
ر  ْعفر ن أيب جر ثر عر د  نْتح  -، حر بِفر

ثرس النجون  اي ور فتح الز  ُسُكون اْليراء ور اء ور ثرس الر  اء ور رنا  -اْلفر نال هلر ُيقر نا، ور اهِبر اةر عنىل بر نرر ى هر ن": منن ُقنرر ِرينزر نِْسبرةا إىِلر "فر

لر النجون. إثامل اإلثامل البن نقطنة )  بردر
 
اء ة" هِبر ِريزر ا: "فر ( تبصن  املنتبنه 7/72(. وانظنر: توضنيح املشنتبه )4813أرْيضا

(3/1101.) 

 إثامل اإلثامل )فورجه( بالفاء، انظر اهلامش السابق. )قورجه( بالقاف، هكذا ضبطه املصنِّف، وجاء يف مطبوعة (6)

اَُّ  ر  ِويج الور ْبِد اهللِ اهلررر اُء ْبُن عر جر  هلذا فقال: رر
 
ِويِّ عنه، ترجم الذهبي رجاء ا  مالك ْبن سليامن اهلررر ، ثان عندآل مصنف 

اَّ البّزاز، وأبنو الفضنل ومصنفا  سعيد بن  نُْه: احلافظان أبو إِْسحر ى عر ور اة. رر ثني هبررر منصور. وثان من أعيان املحدِّ

ر سنة ) اَّ. ُتُويفِّ : )277ْبن إِْسحر  (.6/545هن(. تاريخ اإلسفال  )279هن(، وِقيلر

 وذثرنا يف اهلامش السابق أن ثنيته: أبو جعفر.

ننْعِديج امْلُف   (7) ننأبننو عبنند الننرَحن الس  ُ ننائي رسِّ ، قننال العقننييل: فيننه نظننر. وثننذا قننال السننليامِن. وضننعفه الن سر اةر ننرر ، قنناِِض هر

ُقْطنِّي: من خبريناء املرجئنة. ووصنفه ابنن ِحب نانر بالتندليس. وقنال السناجي: بِني ينروي  ارر والدارقطني، وقال الد 

= 
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اهلري نناِج  
(1)،  ِ ْ بر ننِر ْبننِن الننزج ْعفر ننْن جر عر

اِسننِم  ،(2) ننِن القر بِنني  اهللِ  ،(3)عر ، أرن  نر ننةر امر ننْن أريِب ُأمر :  عر ننالر قر

، إِْحنَدَ قَ » نَ  الُكنْرِ ي َُ َوالَْرُ  ََتْ َمَوا ، َوالُْخنَرَ َفْضنٌل السَّ /  .(4)« َدَمْينِه َعنَا الُكنْرِ ي

 /أ[99]

نا الُعْلبِنيج  [947] ِري  ثر نا زر نر ْنبرأر ، أر اِزيِّ ن ر  اْبنُن الشِّ
 ِْ ُبو نر ا أر نر ر ناِِل اْبنُن  (6)أننا  ،(5) أرْخربر ُبنو امْلرعر أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مناث . =

يِل  ذثرآل ابن ن بن مّرة الن ْهشر ْيامر الك بن ُسلر ، حبان يف الريقا  وقال: ]مر نن فر صر رنعر ور نانر ُمْرِجئانا مِم نن َجر ، من أهل هنراة، ثر

ْيِه، ف ن  لر ِديريه ويقرؤن عر ْيِه حر لر اُنوا يقلبون عر نِذي يروينِه  طىء ثري اا، وامُتحن بأصحاب سوء ثر ِديريه ال  اْعترب امْلُْعتررب حر

خر النذهبي وفاتنه نِديث الن ناس[. أر  نا يشنبه حر ا إاِل  مر ننُه اأْلرْثبرنا  مِم نا برنني السنامع فِينِه َل جيندهر ا  ويروي عر ن الريِّقر يف  عر

 هن(.214)

( 6/440لسنان املينزان ) (5/457( تاريخ اإلسنفال  )3/427( ميزان االعتدال )9/165انظر: ثقا  ابن ِحب انر )

 (.149طبقا  املدلِّسني البن حجر )

، ضعيف روى عنه ابنه خالد منكرا  شديدة، من السابعة م (1) ِويج  اهلررر
، أبو خالد  َُجِيج ي اُج ْبُن بِْسطرا ر الت ِميِميج الرُبْ ا  هر

 (.7355هن(، َّ. التقريب )177سنة )

، أو البناهيل الدمشنقي، نزينل البِنة، منرتوك احلنديث، وثنان صناحلاا يف نفسنه. التقرينب جعفر بنن النزب  احلرنرِفنيج  (2)

(939.) 

َْحر  (3) ْبننِد الننر  اِسننُم بننُن عر نناِميج القر ، صنندوَّ يغننرب ثرينن اا. تننويف )ِن الش  ْشننِقيج مر َْحرِن الدِّ ْبننِد الننر  ُبننو عر هننن(. التقريننب 112، أر

(5470.) 

ا (4) ْبِد امْلرلِِك: مَض ]إسناده ضعيف جدًّ َْحرِن ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ْبُد الر  ِل: مَض ]784. عر ْبُد األرو  عر  [.710[. ور

، ومن طريقه أخرجه املصنف، وسيكررآل املصننف -اد املفقود وهو يف عد –احلديث أخرجه مالك اهلروي يف جزئه 

[973.] 

اِديج  (5) ننْي  البرْغندر يِلِّ بِن ُحسر انر بِن عر س  يِلِّ بِن حر ا بن عر ِري  ثر يرى زر ْ ، أرُبو حير بِْ ُ ْيُخ، امْلُْسنُِد الكر ، اْبنن الش  ، احلرِريِمنيج ُطوِِنج نْقفالر ، الس 

نطِّ اْبنِن  ْأُ  بِخر نرر : قر بِيج هر نالر النذ  ابناا، قر ور ل م إاِل  جر نتركر ناُد ير كر تاا، الر ير
اثِ انر سر ، ثر ْويِفج نِر الُعْلبِيِّ الصج نانر يِف اَخر : ثر نالر امْلرْجنِد قر

 ِِّ ُي ع أرجراا، ور امر ىلر الس  طلُب عر ناُلوا: ير ِعنْد إهِْنرائِنِه قر فالرِ (، ور تراب )ذر ِّ الكر
ثِ اِرِمّي(، ور ترابر )الد 

ة ثِ راعر ْيِه َجر لر ِمعر عر ح بِِه، فرسر

نراُل ِمنُْهمْ  ير ْشُتُمُهْم، ور انر ير كر ْيِه. فر ُعْوُدوا إِلر ْ ير "، ُثم  َلر يركر
ُنْعطِ  ور

د  ء  إىِلر غر ْ ِقير ِمنُْه  ر ْد بر نرةر "قر ا ر سر هن(. س  أعفال  631). مر

 (.22/359النبفالء )

اس إىل ابن قانع: وصل إلينا )أحاديث عبد الباقي بن قانع عن شيوخه(. انظر التخري . (6)  هبذا اإلسناد من ابن الل ح 
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اسِ  ي الل ح  دِّ ، أنا جر
يِلل البراِدي  ،(1) أنا أرَْحرُد ْبُن عر

يِلل  ،(2) ُن ْبُن عر ، ثنا احْلرسر انِع  ْبُد اْلبراِقي ْبُن قر ثنا عر

نِْزيج  اْلعر
ُدويِسج  ،(3) ُد ْبُن ُعْقبرةر الس  نرا حُمرم  ثر

ُن بْ  ،(4) ْيامر نرا ُسلر نر ثر ْيامر ُن أريِب ُسلر
اِ   ،(5) نو  ْن أريِب العر عر

(6)، 

ُسوُل اهلل ِ  الر رر : قر الر نرِس قر ْن أر ، عر ةر ترادر ْن قر ة   - عر ْوُضنوعر  مر
اذ  ْعِد ْبِن ُمعر ُة سر نرازر جر نا : »-ور اْهَتنزَّ ََمَ

ْْحَنِ   . »(7) َعْرُش الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنن( و 483العّطار اجلّبنان، ذثنرآل النذهبي يف وفينا  سننة ) حممد بن أَحد بن حممد، أبو احلسن ابن احل  اِس البغدادّي  (1)

 (.16/291(. وانظر: املنتظم )535، 10/525هن(، وَل يذثر فيه جرحاا وال تعديفالا. تاريخ اإلسفال  )484)

ن ْبن اهليريم بن طهامن (2) يِلّ ْبن احْلرسر ن ْبن عر يِلّ ْبن احْلرسر ا، قنال اخلرطِينُب: ثتبننا  أرَْحرد ْبن عر نن امْلرْعنُروف بِناْبِن البرنادر ُبو احْلرسر أر

نرةر ) ةا فاضفال من أهل القرآن واألدب، وينتحل يِف الفقه مذهب مالك، ما ر سر انر ثِقر ثر نُْه، ور هن(. تناريخ بغنداد 420عر

(5/526.) 

نْن ذر  ْلُتُه عر أر ى أبو الفضل السفالمي قال: سر كر را حر
ا( نِْسبرةا إىل أحد أجدادآل. ويقال له أيضاا: )البراِدي( ملِ اكر يقال له: )البرادر

هُ  ط  ْدُ  خر جر يُت البراِدي". ثم قال السفالمي: ور ُسمِّ الا، فر ْجُت أرو  رر خر ْوأرماا، ور أرِخي تر نرا ور : "ُولِْدُ  أر الر قر نهر  فر ْفسر نبر نر نْد نرسر قر ور

نُْه. ووثقه السمعاِن. انظر: األنساب ) ِة عر اير ِة احِلكر ىلر ِصح  ُدلج عر ا ير ذر هر ، ور
ِ
: البراِدي بِاليراء الر قر  (.21، 2/17فر

( إىل "احلسن بن عبد العزيز". (3) ةر ف يف مطبوعِة )حديِث ُج اعر  تصح 

نْي  ْيِل ْبِن احْلُسر ُن ْبُن ُعلر يِلِّ ْبِن ُحبرْيِش بن سعد  وهو: احْلرسر ، وهنو  ْبِن عر ْينل  ، ولقبنه: ُعلر نيِلّ بِينِه عر يِلّ العنزي، اسم أر ُبو عر ، أر

نن ننانر صر ثر ، ور أرْخبرننار  نناِحُب أردرب  ور ننانر صر يننُب: ثر
ا. تننويف سنننة )الغالننب عليننه. قننال اخلرطِ هننن(. تنناريخ بغننداد 290ُدوقا

 (.367(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )8/405)

ُدويِسج  (4) ِر   الس  ُد ْبُن ُعْقبرةر ْبِن هر ، صدحُمرم  يج ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر (. 6144وَّ  طئ ثري ا، من العاُشة، بنخ. التقرينب )، أر

. اجلننرح والتعننديل ) ُفننونر ننْن ال ُيْعرر م  ى عر ور ( ميننزان 8/36وقننال أبننو حنناتم: "ضننعيف احلننديث". وقننال الننذهبي: رر

 (.3/649االعتدال )

 َل أجدآل. وانظر قول الذهبي يف اهلامش السابق. (5)

اِ ".هكذا يف األصل، واملريبت يف مطبوعِة )حدي (6) ْن أريِب امْلِْقدر ( هو: "عر ةر  ِث ُج اعر

ط انُ  اِ  القر و  ُبو العر ، أر يج مِّ رر العر اور اُن بُن در ، صدوَّ هيم، ورمي برأي اخلوارج، تويف ما بني ) وهو ِعْمرر يج ِ ِْ هن( 160البر

 (.5154خت د   س َّ. التقريب ) هن(،170و )

: مَض ]حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف (7) اِزيِّ اِس: مَض ]852. اْبُن الشِّ ر اْبُن الل ح  ْبُد اْلبراِقي ْبنُن 922[. ور عر [. ور

: هو صاحب "معجم الصحابة"، مطبوع. انِع   قر

 لنه منن أحاديرينه عنن شنيوخه )
 
نِديث 65احلديث أخرجه عبد الباقي بن قانع يف جزء ( ]ملحنق بناجلزء الري ناِِن منن حر

 ] ِ ْ بر ننةر ْبننِن الننزج ، ومننن طريقننه أخرجننه املصنننف. وانظننر: املعجننم املقهننرس -مطبننوع ضننمن سلسننلة أجننزاء  -ُج اعر

= 
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عِ  [948] : ور ظِنيِّ ْعنب  الُقرر نِد ْبنِن ثر م  ُحر
" ملِ اِديِّ يِلل البرْغدر اِئِد أريِب عر ور  الري اِِن ِمْن "فر

ِ
نرا يِف اجُلْزء نْدر

ُسولر اهلل ِ  ِمْعُت رر : سر الر ةر قر ترادر ْن أريِب قر ُقوُل:  عر َا َعنُْه َكناَن ِ  ظِنلي »ير ََ ِريِمِه َأْو  َِ َ  َعَا  َمْن َنفَّ

 .(1)« َم الِقَياَموِ اْلَعْرِش َيوْ 

ةر  أِلريِب نرْْضر ور
(2)،  " ةر ْيريرمر عن أيب سعيد اخلُْدِريِّ يف السادس عرش من "فوائد خر

(3). 

يِلل  [949] ُج ْبُن عر رر ا فر نر ر أرْخربر
نْ ُ أنا  ،(4) غر ِج اْبُن اجلرْوِزيِّ ور رر ا أرُبو الفر نر

ْنبرأر ، أر اِريِّ يِلج اْبُن الُبخر عر

نُر ْبنُن إِْبنرر  ، ثننا ُعمر يِفينِيج ِ  ِ  ال
د  ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ْبِد البراِقي، أنا عر ُد ْبُن عر اُلوا: أبنا حُمرم   قر

اِحد  اِهيمر ور

ت اِِنج  الكر
ْكر  الن  ،(5) ُبو بر اُبوِريج ثنا أر ْيسر

، أننا  ،(6) ْهنب  ْبنُد اهللِ ْبنُن ور ، ثنا عر ْبِد األرْعىلر ثنا ُيوُنُس ْبُن عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (1507.) 

 [.910وقد مَض احلديث من طريق قتادة عن أنس ]

: ثقنة عناَل. التقرينب ). وَل أعرف الفوائد التي ذثرها املصنف وال صاحبرها. الُقرر حديث صحيح (1) يج
ُبنو 6257ظِ أر (. ور

لرِميج  اِريج السج : هو احلراِرُث بُن ِرْبِعيل األرْنصر ةر ترادر ُسْوِل اهللِ  قر اِرُس رر  (.2/449. س  أعفال  النبفالء )، فر

ِرينِق 22559أخرجه أَحند ) ، بنه. وصنححه األلبناِن ( منن طر ظِنيِّ ْعنب  اْلُقرر نِد ْبنِن ثر نْن حُمرم  ، عر نر  اخْلرْطِمنيِّ ْعفر يف أريِب جر

 .وشعيب يف املسند (6576صحيح اجلامع )

بِينِه، بنحنوآل، ويف أو  32)-(1563وأخرجه مسلم ) ْن أر ، عر ةر ترادر ْبِد اهللِ ْبِن أريِب قر ْن عر ، عر ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ لنه ( من طريق حير

 قصة.

، ثقة، مَض ] (2) ْبِديج الِِك اْلعر : هو امْلُنِْذُر ْبُن مر ةر ُبو نرْْضر  [.912أر

ُة: هو ابن سليامن، وثقه اخلطيب، مَض ] (3) ْيريرمر نةر ْبنِن 818خر ْيريرمر [، وصل إلينا بعض فوائدآل، طبع ضمن )من حديث خر

 هن[، وَل أجد احلديث فيه.1400بنان، سليامن( ]بتحقيق: عمر عبد السفال  تدمري، دار الكتاب العريب، ل

ي (4) احِلِ الح بن زعيم اجليتي الص  يّل بن صر د فرج بن عر ُبو حُمرم  نالح، فينه خن  وعبنادة. تنويف أر نْيخ الص  ، قال ابن رافنع: الش 

 (.581( الدرر الكامنة )1595ل التقييد )( ذي493هن(. الوفيا  البن رافع )748سنة )

ا (5) ريِْ   البرْغدر اِهْيمر بِن أرَْحردر بِن ثر ُر بُن إِْبرر ْفص  ُعمر ُر، أرُبو حر م  ُث، امْلُعر دِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُحر ت اِِنج اإِلمر ر ِديج الكر . ُتنُويفِّ نة  : ُهور ثِقر الر ، قر

نرةر )  (.16/482هن(. س  أعفال  النبفالء )390سر

يْ  (6) اصِل بنن مر اِد بِن ور ِد بِن ِزير ْبُد اهللِ بُن حُمرم  ْكر  عر ُبو بر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أر ُة، شر فال مر اُ ، احلرافُِظ، العر ناُبْوِريج اإِلمر  الن ْيسر
نْوىلر ُمنون  ، مر

انِْيِف، قال اخلطيب: ثان  اِحُب الت صر ، صر افِِعيج ، احلرافُِظ، الش  ِويج ان، األُمر ف  ن بن عر ِمْ ِ امْلُْؤِمننِْير ُعرْيامر حافظاا متقنانا عاملِانا أر

ننا يف روايتننه. تننويف سنننة )بالفقننه واحلنن ننا، موثقا ( سنن  أعننفال  النننبفالء 11/339هننن(. تنناريخ بغننداد )324ديث معا

 (.259( الدليل املغني لشيوخ اإلما  أيب احلسن الدارقطني )6/109( الريقا  البن قطلوبغا )15/65)
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ِِنج  انِئ  اخلرْوالر أرُبو هر
َْحرِن احلُُبيِلِّ  ،(1) ْبِد الر  ْن أريِب عر عر

(2)،  : نالر اِص قر ْمِرو ْبِن اْلعر ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر عر

ُسننولر اهللِ  ننِمْعُت رر ُقننوُل:  سر َِ »ير ننَمَوا ُلننَق السَّ َهننا َقْبننَل َأْن ََيْ ننِق ُكلي
ََلئِ َكَتننَب اهللُ َمَقنناِديَر اْْلَ

ََ َواْلَْرَ  بِ  ، َقا  .(3)« َوَعْرُشُه َعَا اْْلَاءِ  :َخْمِسَْي َأْلَف َسنَو 

م  
اآُل ُمْسلِ ور رر

(4) . ْهب  ِن اْبِن ور ْن أريِب الط اِهِر، عر  عر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انِئ اخْلرْوالِِنج  (1) ُبو هر انِئ، أر ْيُد ْبُن هر ، ال بأس به. التقريب ) َُحر يج ِِ
 (.1562امْلِ

افِِريج  (2) ِزيدر امْلرعر ْبُد اهللِ ْبُن ير ، ثقة. التقريب )عر يج ِ ِْ
َْحرِن احْلُُبيِلج امْلِ ْبِد الر  ُبو عر  (.3712، أر

ْسننتراِن، مَضنن ]770. ابننن البخنناري: مَضنن ]صننحيحإسننناده  (3) نناِِض امْلررر ْبننِد البرنناِقي: هننو قر ننُد ْبننُن عر حُمرم  [. 771[. ور

، مَض ] ْردر اْرمر زر : هو اْبُن هر يِفينِيج ِ  ِ ال : ثقنة، مَضن ]851ور ْبِد األرْعنىلر ُبنو ا[. ور 762[. وُيوُنُس ْبُن عر : هنو أر ْهنب  ْبنُن ور

، ثقة يج ِ ِْ
د  امْلِ  [.737، مَض ]حُمرم 

، ثقة، مَض ]16)-(2653صحيح مسلم ) (4) ح  ْ ْبِد اهللِ ْبِن رسر ْمِرو ْبِن عر ُبو الط اِهِر: هو أرَْحرُد ْبُن عر  [.901(. أر
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 باب

ْبنِد  [950] َْحرنُد ْبنُن عر ناُلوا: أبننا أر  قر
ِ
ناء ُد ْبُن أرَْحردر ْبنِن أريِب اهْلرْيجر حُمرم  مج أريِب ور عر ي ور دِّ نرا جر ر أرْخربر

اِهيمر امْلرْقِديِسج الد   ِعيلر ْبِن إِْبرر يِلج ْبُن إِْسامر عر اِئِم ور
إِْسنامر  – (1) : ور نالر قر  فر

ِ
ناء ادر اْبُن أريِب اهْلرْيجر ِعيُل ْبنُن زر

اِمد  الُقويِصج  حر
 . ح- (2)

ِعيلر امْلرْقِديِسج  يِلِّ ْبِن إِْسامر اِهيمر ْبِن عر ْكِر ْبُن إِْبرر ُبو بر ا أر نر ر أرْخربر ور
ناِريِّ  (3) يِلِّ ْبِن الُبخر ُد ْبُن عر حُمرم  ور

ِعيلر  يِلج ْبُن إِْسامر : أبنا عر االر اُلوا: أبنا  –امْلرْذُثوُر  –قر ، أبننا ِهبرنُة  (4)قر اِهيمر اخلُُشنوِعيج اُ  ْبُن إِْبرر ثر رر بر

اِِنج  ْثفر
ِقينِل ْبنِن أرَْحرندر ْبن ،(5)اهللِ ْبُن أرَْحردر األر ُد ْبنُن عر ، امْلرْعنُروُف بِناْبِن أبنا حُمرم  ناِِنج اسر  اخُلرر

ار  ِن ُبنْندر

ْيِديِّ  الُكرر
نر اْبِن أريِب احلرِديِد  (6) ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد الور أرَْحرُد ْبُن عر ور

ُبو  (7) : أبنا أر االر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن امْلرْقنِديِسج  (1) األصنل، الّدمشنقّي احلننبيّل، روى عنن: أيب  عيّل بن إسامعيل بن إبراهيم بن عبد اهلل بن طلحنة، أبنو احلرسر

اد، وحممند  ر  نْبرل املكرّب، وثان إنساناا مبارثاا، خ اا، روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، وابن الز  طاهر اخُلشوعّي، وحر

 (.15/42اإلسفال  )هن(. تاريخ 661ابن املحّب، وأبو بكر القّطان، وآخرون، وما  يف )

رر  (2) ُبو العر أر اِمِد، ور ُبو امْلرحر ْيِن، أر اُب الدِّ ْيُس، ِشهر
ئِ ُث، األرِدْيُب، الر  دِّ ِقْيُه، امْلُحر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر ِعْيُل الش  ناِهِر إِْسنامر ُبنو الط  أر ِب، ور

ِل بن حُمر  م  ى بِن امْلُؤر ج  َْحرِن بِن ُمرر ْبِد الر  اِمِد بِن عر اِريج بُن حر  األرْنصر
د  ِزْينُل م  ، نر نافِِعيج ، الش  ، الُقنْويِصج نيج ِ ِْ

ِ ، امْل ِجيج ، اخلرْزرر

ْيِت امْلراِل، قال الذهبي يف ا ْيُل بر
ثِ ، ور ْشقر نْن ِدمر عر ، ور ة  نا   ِعند   فِْينِه أروهر

ا   نع ُجرل ندر ْربر بِْ اا يِف أر ( ثر اما ِملر لِنرْفِسِه )ُمْعجر لس : عر

ا إىل الغاية، ثري   منه باإلجازا . ليس بمنتقن وال بمعتمند  . وقال يف امليزان: َجع معجاما ثب ا اءر رر ُشعر ِة ور ازر  بِاإِلجر
خلق 

 (.1/225( ميزان االعتدال )23/288هن(. س  أعفال  النبفالء )653) عىل قوله، واهلل يساحمه. تويف سنة

ةر امْلرْقِديِسج  (3) ْلحر اِهيمر ْبِن طر ِعيلر ْبِن إِْبرر يِلِّ ْبِن إِْسامر اِهيمر ْبِن عر ْكِر ْبُن إِْبرر ُبو بر ُة،  أر عر ِمعر ِمنُْه اجْلرامر ، سر ط اُن احْلراجج ْشِقيج اْلقر مر ُثم  الدِّ

نرةر ) ا ر يِف سر ، مر اْحتراجر اخر ور ْد شر قر  (.2/400هن(. معجم شيوخ الذهبي )723ور

ِضنيلر  (4) نْكر للخرائطني(. املعجنم املفهنرس هبذا اإلسناد من اخلشوعي إىل اخلرائطي: ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )فر ة الشج

(326.) 

 ِهبرنُة اهللِ بنُن أرَْحرندر بنِن حُمر  (5)
ند  ُبو حُمرم  ا ، أر ُث، األرِمنُي، مِفيُد الش  دِّ ن ُن، امْلُحر اُ ، امْلُفر ْيُخ، اإِلمر نيِلِّ بنِن الش  نِد بنِن ِهبرنة اهللِ بنن عر م 

اِريج  رِسنفراِرس  األرْنصر ْبتناا، متيقظناا، عر ، ثر نةا نانر ثِقر ناثِر: ثر سر نالر اْبنُن عر ناِِن، قر ُل، امْلرْعُروُف بِاْبِن األرْثفر د  ، امْلُعر ْشِقيج مر اا يِف ، الدِّ

ننافظ   ِفّي: حر ننلر ننالر السِّ قر نننرةر ) الت ْحننِدْيث. ور ننا ر سر ننا . مر نناِريخر الش  ننانر تر ، ثر ننة  هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 524ُمْكريِننر  ثِقر

(19/576.) 

مشقي، تويف سنة ) (6) ْبد اهلل الد   (.10/211( تاريخ اإلسفال  )54/223هن(. تاريخ دمشق )464أبو عر

نِن أرَْحرن (7) ُبنو احلرسر يُس، أر
ئِ ن، النر  ْدُل، امْلُْرترَضر ْيُخ، العر نر بنِن أريِب احلرِدْينِد الش  نِد ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن ُعنرْيامر اِحنِد ْبنِن حُمرم  ْبنِد الور ُد ْبنُن عر

= 
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لِيِد ابْ  نر ْبِن الور ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر ْكر  حُمرم  لرِميج بر ِن أريِب احلرِديِد السج
ر   ،(1) ْعفر ُد ْبُن جر ْكر  حُمرم  ُبو بر أبنا أر

ابِر   ُد ْبُن جر نرا حُمرم  ، ثر اِئطِيج اخلررر
ثِيج  ،(2) ةر الت ُبوذر لرمر نرا أرُبو سر ثر

فال    ،(3) نرا سر ثر
ْولِنِه  ،(4) ةر يِف قر ترنادر نْن قر عر

 : اىلر عر ُنُم   [34]فاطر:   چگ  گ  گ   گ  چ تر رر هلر نكر شر ، ور ظِنيمر ْنبر اْلعر ُنُم النذ  نرر هلر فر : غر نالر قر

 .(5) اْليرِس ر 

، ثرنرا  [951] وِريج ب اس  الدج : ثرنرا عر ائِطِيِّ بِِه إىِلر اخلررر يج ور برْ ِ ةر الزج ْزر اِهيُم ْبُن َحر إِْبرر
نى ْبنُن  ،(6) ثرنرا ُموسر

ْبنِد اهلل ِ يرُقنوُل:  (7)برِْش   نابِرر ْبننر عر نِمْعُت جر : سر نالر ناِريِّ قر اش  األرْنصر نةر ْبنِن ِخنرر نْن طرْلحر ، عر ناِريج األرْنصر

ُسولر اهلل ِ  ِمْعُت رر ْكِر ِل إِلََه إِِل» يرُقوُل: سر ْمُد َأْفَضُل الذي ََْ ْكِر ا  .(8)« هللِ  اهللُ، َوَأْفَضُل الش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرِميج  = ، نبنالسج نةا انر ثِقر ، ثر ْشِقيج مر ننرةر ، الدِّ نا ر سر ِع، مر نامر نِحْيحر الس  ْأُمْونناا صر نْدالا مر ناء، عر الغربر ال الطلبرنة ور يفالا، ُمتفّقنداا ألرْحنور

 (.18/418هن(. س  أعفال  النبفالء )469)

لِْيندِ  (1) نر بِن الور ُد بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، أر ْشقر اَِلُ، ُمْسنُِد ِدمر ْدُل، األرِمنُي، العر نلرِميج  العر نِم بنِن أريِب احلرِدْينِد السج ، بنِن احلركر

ر  ُتُويفِّ ْأُمْوناا، أرعرُفه، ور ةا مر انر ثِقر : ثر ت اِِنّ ِزْيِز الكر ْبُد العر الر عر ، قر ْشِقيج مر نرةر )الدِّ  (.17/184هن(. س  أعفال  النبفالء )405 سر

 ثتب إشارةا أحال هبا إىل اهلامش األيمن، ثم ثتب هناك مقدار ثفالث ثلام  َل أستطع قراءهتا. وَل أجد له ترَجة. (2)

ِريج  (3) ِعيلر امْلِنْقر ى بُن إِْسامر ْوالرهُ  ُموسر ، ثقة ثبت، ع. التقريب )مر يج ِ ِْ يج البر
ثِ ةر الت ُبوذر لرمر  (.6943ْم، أرُبو سر

"، ثقة رمني 29/22َل أميزآل، وورد يف هتذيب الكامل ) (4) ةر األرْزِديِّ بِيعر ِ  بِن ِمْسكنِِي بِن رر فال  ي  يروي عن "سر
ثِ (: أن  الت ُبوذر

 (.2710يالقدر. التقريب )

ِ  بِن أريِب  فال  "، ثقة صاحب سنة، يف روايته عن قتادة ضعف. التقريب ) وعن "سر اِعيِّ ْيع  اخلُزر
 (.2711ُمطِ

ْبِد اهللِ، مَض ] (5) : سبقا ]778جد املصنف: هو أرَْحرُد ْبُن عر
ِ
اء ْبنِد 738[. وعم أيب املصنِّف واْبُن أريِب اهلرْيجر [. وأرَْحرنُد ْبنُن عر

ائِِم: مَض ] ، مَضن ]868اري: مَضن ][، وحممند بنن عنيل بنن البخن741الد  ناِهر  ُبنو طر : هنو أر [. 924[. واخُلُشنوِعيج

، ثقة ثبت، مَض ] ُدْويِسج ةر الس  امر ُة: هو ابُن ِدعر ترادر  [.793وقر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.4اخلرب أخرجه اخلرائطي يف "فضيلة الشكر هلل عىل نعمته" )

 (.6/552 القرآن العظيم )وغ آل، بنحوآل. تفس  وأوردآل ابن ثري  عن ابن عباس 

(6)  ِ ْ بر ْبنِد اهللِ بنِن النزج ِمنِ  امْلُنْؤِمننِير عر ِب اْبنِن أر ةر بنِن ُمْصنعر ْنزر ِد بِن َحر ةر بِن حُمرم  ْزر اِهيُم بُن َحر ،  إِْبرر نِديج ِ ج األرسر اِ  الُقنرر نو  بنِن العر

، صدوَّ. التقريب ) اَّر ُبو إِْسحر ، أر ِِنج ، امْلردر يج
ِ ْ بر  (.168الزج

نى ْبنُن  (7) )برِْش( ثذا يف األصل ويف املطبوعة، وصوابه: "برِش " ثام عند ابن ماجنه، وقند نسنب هننا إىل جندآل. وهنو ُموسر

ريِِ  ْبنِ  اِهيمر ْبِن ثر اِريج  إِْبرر ِه، األرْنصر
اثِ ِشِ  ْبِن الفر ، صدوَّ  طئ، مَض ]بر ِِنج ، امْلردر اِميج  [.859، احلررر

: ثقة، مَض ] (8) وِريج ب اس  الدج : صدوَّ، م742عر اش  ُة ْبُن ِخرر ْلحر  [.859َض ][. وطر

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 342 
 

ْنيرا  اآُل اْبُن أريِب الدج ور رر
اِهيمر األرنْ  (1) نى ْبنِن إِْبنرر نْن ُموسر ، عر اِمنيِّ اِهيمر امْلُنِْذِر احِلزر ْن إِْبرر ، عر ناِريِّ صر

. اش  ةر ْبِن ِخرر ْن طرْلحر  عر

اِديج  [952] مر  الر 
نُْصور  نرا أرَْحرُد ْبُن مر ثر د  ْيِه: حر بِِه إِلر ور

نرنا  ،(2) ، ثر ننْي  ْضُل ْبنُن ُدثر ْيم  اْلفر ُبو ُنعر نرا أر ثر

ِحق   ْبُد اهللِ ْبُن الر اُوُد  ،(3)عر الر در : قر الر اب  قر ِن اْبِن ِشهر امر : »عر ْجِهه   احْلرْمُد هللِ ثر ِريِم ور نْبرِغي لِكر ير

ُلهُ  فالر ز  جر عر " «ور تربرةر ْبتر اْلكر ْد أرْتعر ْيِه: "قر ى اهلُل إِلر أرْوحر ، فر
(4). 

ْكِر" ُهور يِف "الشج ، ور ْن ُسْفيرانر الري ْوِريِّ ا عر ذر ْنيرا  ُرِوير هر اِلْبِن أريِب الدج
(5). 

الِننننننننب   [953] يرننننننننى ْبننننننننُن أريِب طر ْ نرا حير ثر نننننننند  بِننننننننِه: حر ور
ننننننننيِلج ْبننننننننُن  ،(1) نرننننننننا عر  ثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.7احلديث أخرجه اخلرائطي يف "فضيلة الشكر هلل عىل نعمته" ) =

( من طريق موسى بن إبراهيم، به. وحسنه األلباِن. وانظنر ختنري  3800( وابن ماجه )3383وأخرجه الرتمذي )

 املصنف.

(. 4061( وشننعب اإليننامن )193ء والصننفا  )( ومننن طريقننه البيهقنني يف األسننام103الشننكر البننن أيب النندنيا ) (1)

: صدوَّ، مَض ] اِميج  [.850واحِلزر

اِديج  (2) ي ار  البرْغدر نُْصوِر بِن سر ، ثقنة حنافظ طعنن فينه أبنو داود ملذهبنه يف الوقن أرَْحرُد ْبُن مر ْكنر  ُبو بر ، أر اِديج مر ف يف القنرآن. الر 

 (.113التقريب )

يج  (3) ِحق  امْلركِّ ْبُد اهللِ ْبُن الر  (.3696، ثقة. التقريب )عر

تربرنةر وقد ورد فيه لفظ ) إسناده صحيح إ  الزهري، وهو من اإرسائيلياَ، (4) ْبتر اْلكر ہ  (، واهلل سنبحانه يقنول: أرْتعر

ةُ  قننال . [20]األنبينناء:  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ےہ  ترننادر يِف  قر

ونر  ْسترْحرِسُ : }الر ير اىلر عر ْولِِه تر : ، قر الر ْعيرْونر »قر لرنة 1855تفسن  عبند النرزاَّ ) .«الر ير (. وقينا  املفالئكنة بناألعامل امُلوثر

 وطاعته. إليهم هي من َجلة عبادهتم هلل 

: ثقة نْي  ْضُل ْبُن ُدثر  [.742ثبت، مَض ] اْلفر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.8اخلرب أخرجه اخلرائطي يف "فضيلة الشكر هلل عىل نعمته" )

ِعي اِ  )( 4102وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ) ( ومن طريقه ابن العنديم يف بغينة الطلنب 885واخِللرِعيج يف اخِللر

ْبدِ من طريق ( 7/3426) ، به. اهللِ ْبنِ  عر ِحق   الر

ِعيد  37الشكر البن أيب الدنيا ) (5) ِمْعُت ُسْفيرانر ْبنر سر يِلج ْبُن اجْلرْعِد، سر نرا عر ثر د  اُودر الن بِي   -( حر رر در ثر ذر  ... فذثرآل.- ور

ِب اإليامن )  ( من طريق ابن أيب الدنيا، به.4262وأخرجه البيهقي يف ُشعر
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اِصننم   ننْيبراِِنِّ  ،(2)عر و الش 
ْمننر  ننْن أريِب عر ، عر

الِنند  ِعيُل ْبننُن أريِب خر نرننا إِْسننامر ثر
ننْو ر  (3) ننى ير ننالر ُموسر : قر ننالر قر

ننورِ  نن (4)الطج ننا صر نر بِّ إِْن أر ننا رر ِمننْن ِقبرلِننكر : ير ْقُت فر نند  ننا ترصر نر إِْن أر ، ور ِمننْن ِقبرلِننكر ْيُت فر ْغننُت ل  ل  إِْن بر ، ور

ى ا ا ُموسر : ير الر ت قر ْيفر أرْشُكُركر ، فركر كر
ِمْن ِقبرلِ تركر فر الر نِي ِرسر ْرتر كر  .(5)َنر شر

اُودر  [954] ُ ْبُن در ِْ نرا نر ثر د  بِِه: حر ور
ِريج  ،(6) ِعيلر امْلِنْقر ى ْبُن إِْسامر نرا ُموسر ناد  ثر اُ  ْبنُن ِزير نرا ِهشر ، ثر

اِ   ُبو امْلِْقدر ِن  ،(7)أر ِن اْبِن أريِب احْلرسر عر
ا ،(8) ِن اْلقر ِن الن بِيِّ عر ، عر ةر اِئشر ْن عر :  ِسِم، عر الر نْ  »قر َما َمسَّ

َمْدهُ  َا ِمَن اهللِ إِِلَّ َقْد َأدََّ ُشْكَرَها، َوإِْن ََلْ ََيْ  .(9)« َعْبًدا نِْعَمٌو َيْعَلُم َأْنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُبو  (1) = اَِلُ، أر ُث، العر دِّ اُ ، امْلُحر نانِ اإِلمر ْبِرقر ْبِد اهللِ بنِن الزِّ ِر بِن عر ْعفر يرى بُن أريِب طرالِب  جر ْ ْكر  حير نه  بر نالر أبنو حناتم: حملج ، قر اِديج البرْغندر

ْدَّ. ونقل ابن ثري  عن الدارقطني أنه قال: ثقة. وقال احل اثم: قنال الندارقطني: ال بنأسر بِنِه عنندي، وَل يطعنن الصِّ

الذهبي بقوله: عني يف ثفالمه وَل يعنن يف احلنديث،  فِيِه أحد بِحجة. وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. علق

. منا  سننة والدارقطني فمن أخرب الناس به. وقال أبو ُعبريد اَجري: خط أبو داود عىل حديث حييى بن أيب طالب

( الت ْكميننل يف 12/619( سنن  أعننفال  النننبفالء )16/323( تنناريخ بغننداد )9/134هننن(. اجلننرح والتعننديل )275)

 (.2/225اجلرْرح والت ْعِديل البن ثري  )

يِّ  (2)
اِسطِ ْيب  الور اِصِم بِن ُصهر يِلج بُن عر ، وُرِمير بالتشيع. التقريب ) ، أرُبوعر ج

ِِ ، صدوَّ ُ ْطُِئ وُي ِن الت ْيِميج  (.4758احلرسر

، ثقة، ع. التقريب ) (3) ْيبراِِنج و الش 
ْمر  ، أرُبو عر ْعُد بُن إِيراس  الُكويِفج  (.2233سر

. معجم البلدان ) (4) ْديرنر  (.4/47الطجوُر: جبل بالقرب من مِ عند موضع يسمى مر

: ثقة ثبت، مَض ]إِْس  (5) الِد  ِعيُل ْبُن أريِب خر  [.858امر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.39اخلرب أخرجه اخلرائطي يف "فضيلة الشكر هلل عىل نعمته" )

 ( من طريق عيل بن عاصم، به.112 - 61/111وأخرجه ابن عساثر )

ْأُ  يِف ( عنن 61/148( ومنن طريقنه ابنن عسناثر )6وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الشكر ) نرر : قر نالر أريِب اجْلرْلنِد اجْلرنْوِِنِّ قر

ى.. فذثرآل بنحوآل. ِة ُموسر لر ْسأر  مر

، قنال ابنن أيب حناتم: سنمعت مننه، وحملنه نِ بن داود بن منصور بن طوَّ (6) ، ثنم البغندادي، اخلرلرنِْجنيج اِِنج اغر ، أرُبو منصور الص 

 (.6/634( تاريخ اإلسفال  )15/397( تاريخ بغداد )8/472هن(. اجلرح والتعديل )271دَّ. ما  سنة )الص

، مرتوك. التقريب )ِهشا  ْبن ِزياد بن أيب يزيد القر  (7) ِِنج اِ  امْلردر  (.7292، وهو ِهشا  ْبن أريب ِهشا ، أبو امْلِْقدر

ناِد(، وهنو  (8) نر ْن أريِب الزِّ ِن( ثذا يف األصل ويف مطبوعة الشكر للخرائطي، أما يف مصادر التخري : )عر ِن اْبِن أريِب احْلرسر )عر

، ثقة فقيه، مَض ] انر ْثور ْبُد اهللِ ْبُن ذر  [. وانظر تعليق املصنِّف بعد احلديث.774عر

ا (9) ةر إسناده ضعيف جدًّ لرمر : أرُبو سر ِريج ، ثقنة ثبنت، مَضن ] . امْلِنْقر يج
ثِ ْكنر  950الت ُبوذر نِد ْبنِن أريِب بر اِسنُم: هنو اْبنُن حُمرم  القر [. ور

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 344 
 

ْنيرا  اآُل اْبُن أريِب الدج ور رر
اِر  (1) نب اِح اْلبرنز  ِن ْبِن الص  ِن احْلرسر عر

نر  ،(2) ْيامر نِد ْبنِن ُسنلر نْن حُمرم  عر
نْن  ،(3) عر

. د  اِسِم ْبِن حُمرم  ِن اْلقر نراِد، عر ْن أريِب الزِّ ، عر
اد  اِ  ْبِن ِزير  /ب[99/ ] ِهشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يق، ثقة ] = دِّ  [.905الصِّ

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.40احلديث أخرجه اخلرائطي يف "فضيلة الشكر هلل عىل نعمته" )

ا. السلسننلة  ( ال يفننرح هبننا،4070ولننه متابعننا  ذثرهننا البيهقنني يف شننعب اإليننامن ) وقننال األلبنناِن: ضننعيف جنندًّ

 (. وانظر ختري  املصنِّف.5347الضعيفة )

 (.4069( والبيهقي يف شعب اإليامن )7646(. ومن طريقه احلاثم )47الشكر البن أيب الدنيا ) (1)

ارُ  (2)  البرز 
د  ب اِح بِن حُمرم  ُن بُن الص  ، صندوَّ هينم، وثنان عابندا فاضنفال. التقرينب احلرسر اِديج ، ُثنم  البرْغندر يج

اِسنطِ يِلل الور ُبو عر ، أر

(1251.) 

ْين" الذي مَض ] (3)  [.873َل أجدآل، ولعله "ُلور
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 :باب قول اهلل
]َّ:   چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ 

38]  

افِع   [955] ْبِد اهللِ ْبِن رر ِديُث عر حر
(1)  : ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر ْوىلر ُأ ِّ سر َبنَو »مر ْ إِنَّ اهللَ َخَلنَق الِت 

ْبِ    .(2)« َيْوَم السَّ

ْيهِ "احلديُث يف  ور ْزقر  .(3) "اجلزء التاسع من أماِل اْبِن رر

ُل  [956] ْيِه اجْلرنام  ْضنلرور ِد ْبِن أرَْحردر ْبنِن فر ب اِس أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُبو اْلعر ثر الشيُخ العاَل  أر د  يِف  -حر

تِِه(  حُمرر     اير ْيِه بِِرور لر ُه عر ط  أرْيُت خر رر  )ور
ة  ِعاِمئر ْربر أر تِْسِعنير ور ْبع  ور نرةر سر سر

نيِلِّ  – (4) نُن ْبنُن عر : أنا احلرسر الر قر

نْيِ  ُد ْبُن احلُسر ، نا حُمرم  ِن السني  -ْبِن أريِب طرالِب  نِيج أرُبو احلرسر نِعيِد ْبنِن -ُهور احلرسر ، ثنا أرَْحرُد ْبنُن سر

  ِْ ِويج قر نر  اهلررر
اذ  ُد ْبُن ُمعر حُمرم  اِسبِيج ور ْيبراِِنج  الر   الش 

الِد  : ثنا أرَْحرُد ْبُن خر ْبنُد امْلُننِْعِم ْبنُن  ،(5)االر ثننا عر

إِْدِريسر 
بِينِه  ،(6) ْن أر نْدُ  يِف  ،(1)عر جر ب ناس  أرِنِّ ور نْرُ  اِلْبنِن عر ثر : ذر نالر نُه قر ن   أر

ْهنِب ْبنِن ُمنربِّنه  نْن ور  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افِع  امْلرْخُزوِميج  (1) ْبُد اهللِ ْبُن رر ، ثقة،   عر ةر لرمر ْوىلر ُأ ِّ سر ، مر ِِنج افِع  امْلردر ُبو رر  (.3305.التقريب )4، أر

 [.1002انظر ] (2)

ْيِه(. وانظر: منوارد 1199ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (3) ور ْزقر ِن اْبِن رر اِِل أريِب احْلرسر آل: )اجْلُْزء الت اِسع ِمْن أرمر ( وسام 

 (.2/1328ابن عساثر )

زْ وهو  نِد بنِن أرَْحرندر بنِن رر ُد بنُن أرَْحرندر بنِن حُمرم  اد، حُمرم  ْغدر ْيُخ بر ُر، شر م  ُث امْلُْتِقُن، امْلُعر دِّ اُ ، امْلُحر ِزيندر اإِلمر ْبنِد اهللِ بنِن ير َِّ بنِن عر

اِديج  ننِ البرْغدر نُه  ، أرُبو احلرسر قر ث  ور نْنُه. ور ترْبنُت عر نْيخ  ثر ُل شر ُهنور أرو  نُدوقاا، ور ، صر نةا نانر ثِقر ينُب: ثر
نالر اخلرطِ از، قر ْينِه البرنز  ْزُقور اْبنُن رر

نرةر ) ا ر سر ، مر اِِنج قر ْ  (.17/258هن(. س  أعفال  النبفالء )412الربر

 تبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح".ما بني القوسني ث (4)

ُقْطنِّي يف الضعفاء واملرتوثني ) (5) ارر  (.1/95(، وقال الذهبي: جرحه الدارقطني. ميزان االعتدال )69ذثرآل الد 

ْهِب ْبنِن ُمنر (6) ُهور اْبُن اْبنرِة ور ، ور
ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن إِْدِريسر ْبِن ِسنران  ْبِد اهلل ِ عر ُبو عر  بِّنه  أر

ِ
اِدينِث اأْلرْنبِيرناء ْهنب  ِمنْن أرحر ى ُثُتنبر ور ور رر ، ور

. قال ا ْهِب ْبِن ُمنربِّه  ْن ور بِيِه، عر ْن أر يلر عر
ائِ نِي إرِْسر اِديِث بر أرحر اْلُعب اِد، ور خلطيب: روى ثتاب "املبتدأ" عن أبيه. رمناآل أَحند ور

وابن معني وابن حبان بالكذب. وقال البخاري: ذاهب احلديث. وقال الففالس: مرتوك، أخذ ثتب أبيه فحدث هبا 

وَل يسمع من أبيه شيئا. ونقل ابن أيب حاتم عن إسامعيل بن عبد الكريم: منا  إدرينس وعبند املننعم رضنيع. منا  

. انظننر: الطبقننا  )هننن(، ور 228سنننة ) نننرة  ننةر سر بر ِمائر ننارر ننْد قر ( ميننزان االعتنندال 12/441( تنناريخ بغننداد )7/361قر

= 
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اجِلبرن ، ور نْو ر االْثنرننْيِ ِضننير ير األررر نِد، ور نْو ر األرحر اِ  ير ور نامر لرقر الس  اىلر خر عر تر كر ور برارر اِة أرن  اهللر تر الر الت ْورر

امْلرْكنُروآلر ِمنْن ُظْهن ْهنِر، ور تِنِه إىِلر الظج  ِمنْن ُبْكرر
ِ
ناء ْو ر األرْربِعر النجورر ير ، ور

ِ
اء ثر ْو ر الريجفالر ارر ير األرْشجر ِرآِل إىِلر ور

نْبِت  نْو ر الس  نانر ير نام  ثر لر نِة، فر نْو ر اجُلُمعر نانر ير لرنقر اإِلْنسر خر ، ور نْو ر اخلرِمنيسر انر ير لرقر احلريرور خر ، ور ِ ِْ العر

 : ب ناس  الر اْبُن عر قر ى. فر ىلر الُيرْسر ُه الُيْمنرى عر عر ِرْجلر ضر ور اآُل، ور فر ىلر قر ى عر اْسترْلقر ْرِشِه، ور ىلر عر ى عر اْسترور

ُسولر اهللِنِمعْ سر  ْبِت،   ُت رر ْو ر الس  احر ير ر ِد اْسرتر ُه قر ن  : بِأر ُقوُلونر ُقوُل بِأرن  اليرُهودر ير . ُثم  ير لِكر ُقوُل ذر ير

أر:  نرر قر ]َّ:   چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ ور

: اللجُغوُب: اإِلْعيراُء  [83 ب اس  الر اْبُن عر ، قر
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/279( لسان امليزان )2/668) =

، أبو إلياس الصنعاِن (1) ، ضعيف، من السابعة، فإدريس بن ِسنران  ْهِب ْبِن ُمنربِّه  (. وقنال 294ق. التقرينب )، ابن بنت ور

نُه. الريقا  ) ة اْبنه عبد امْلُنعم عر اير ِديريه من ِرور ى حر  (.6/77ابن حبان: ُيت قر

، وقد أعله املصنِّف ثام سيأيت، وإسنادآل مسلسل باملجاهيل والضعفاء، ورجاله ممنن دون أَحند بنن خالند: َل موضوع (2)

أن يقول ذلك، وإنام هنو    املصنف، وحاشا رسول اهلل أجدهم، وعفالما  الوضع ظاهرة عليه، وَل أجدآل عند غ

 من قول اليهود.

: ثقة، مَض ] ْهُب ْبُن ُمنربِّه   [.749ور

نِن 26028أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه ) نز  عر نا ِجْلر بر ْلُت أر نأر : سر نالر ِم قر ِن احْلركر اِ ، عر و  ِن اْلعر ، عر اُرونر ِزيُد ْبُن هر نرا ير ثر د  ( حر

 ْ ُجِل جير ناُلواالر  ْتنُه اْليرُهنوُد، قر ِرهر ء  ثر ْ نامر ُهنور  ر نْأسر بِنِه، إن  : الر بر الر قر ى فر ىلر األُْخرر ْيِه عر ى ِرْجلر ُع إْحدر يرضر لرنقر لُِس، ور نُه خر : إِن 

. إسنا ةر ْلسر
لرسر تِْلكر اجْلِ ْبِت، فرجر ْو ر الس  ى ير ، ُثم  اْسترور ا   ي  األرْرضر يِف ِست ِة أر اِ  ور ور امر دآل صحيح رجالنه ثقنا  رجنال الس 

نُدويِسج   الس 
ْيند  ِحنُق ْبنُن َُحر : هنو الر نز  ُبنو ِجْلر . وأر نْنِديج

اُ : هو ابن حوشب. واحلكم: هو ابنن ُعترْيبرنةر الكِ و  . الشيخني. العر

ند ُثنْرُدوُس 8/511وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد ) نْي بن أرَْحرد الزيا  ثننا خلنف بنن حُمرم  ، ثننا ( من طريق احْلُسر

ناُ : سنكت ع ، الزي  نمر ْبننر ُعترْيبرنةر .. به، وَل يذثر احلركر ا ِجْلرز  بر ْلُت أر أر : سر الر اُرون، أنا العوا  بن حوشب، قر ننه يزيد بن هر

ُثننْرُدوُس: ثقننة. التقريننب ) ُة عليننه. ور (. وأوردآل 1734اخلطيننب يف املصنندر املننذثور، فهننو جهننول احلننال، والُعْهنندر

نا جلنز.. 7/610نريور )السيوطي يف الدر امل بر نأرلت أر : سر الر ب قر ْوشر ن العّوا  بن حر اِر ه عر يب يِف تر
أخرج اخْلرطِ ( قال: ور

 اخلرب.

: 6896وأخرج الطحاوي يف ُشح معاِن اَثار ) نالر ، قر ْينيِلج
ار  اأْلر الِنُد ْبنُن نِنزر : ثننا خر نالر ، قر ْيب  ُن ْبُن ُشنعر ْيامر نرا ُسلر ثر د  ( حر

يج  ِ نِي الرس  ثر د  نىلر  حر ْينِه عر ى ِرْجلر ُجنُل إِْحندر نعر الر  آُل أرْن يرضر نانر ُيْكنرر نْد ثر نِن: قر سر : ِقينلر لِْلحر نالر ِقينل  قر : ثننا عر نالر يرنى، قر ْ ْبُن حير

ننُن:  ننالر احْلرسر قر ىت فر ننِن اْليرُهننودِ »اأْلُْخننرر لِننكر إاِل  عر ننُذوا ذر ننا أرخر نننه األلبنناِن يف الضننعيفة )«. مر ُن ْبنننُ 2/179حس  ْيامر  (. ُسننلر

= 
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لرنقر  ى: بِنأرن  اهللر خر ور ةا رر نر  اِوينه مر رر ، ور ِجينب  نن  عر سر نِديث  حر ا حر نذر ُل: هر ب اِس اجلرنام  الر أرُبو العر قر

ْو ر األرْربِ  ْوُ  نرْحس  ُمْسترِمر  امْلرْكُروآلر ير ُهور ير ، ور
ِ
اء عر

نا  ،(1) ى مر ور ةا رر نر  مر ْو ر اخلرِمنيِس. ور لرقر النجورر ير خر ور

اللجُغوُب  . ور ح 
لِ ِجيب  مر ِريُقُه عر ا اإِلْسنراِد، طر  هِبرذر

ال  ُهور عر ْرنرا، ور ثر نرر ُجر  –ذر ثر ُل -اِهند  فِيامر ذر نفالر : الكر

يُد ْبننُ  نع  نالا سا قا ُب. وا الت عر نالر  ور قر : الت ْقِصنُ . ور نالر اْبنُن أريِب نرِجنيح  قر نْعُف. ور الض  ُة ور نرْتر : الفر ُجبرنْ  

ُهننور  آِل، ور ننْ ِ ننُة إىِلر غر ُغننوُب: احلراجر : اللج ننينر ِ آُل ِمنننر امْلُفررسِّ ننْ ُ ننالر غر قر ْجننُز. ور ُغننوُب: العر ُسننْفيراُن: اللج

: اللجُغوُب: الر اْبُن ُعيرْينرةر قر ُة. ور انر   االْستِعر
ِ
ء ْ اُوُ  يِف الَّش   .(2)الت فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا. تاريخ اإلسفال  ) = قا ، قال عنه الذهبي: ثان موث  يج ِْ

ْيساِّن امْلِ : هو أبو حممد الكر ْيب   (.6/555ُشعر

 (.755( السلسلة الضعيفة )22/376وانظر: تاريخ الطربي )

ِة املنهيِّ عنها. أخرج الرتمذي ) (1) ِ ر ا ، وهو من الط  ْبِد اهلل ِ 3910حير  التشاؤ  باألي  ْن عر ْسُعود  ( عر ُسنوِل ْبِن مر ْن رر ، عر

:  اهلل ِ  الر ُة َِشْ ٌ »قر َ ََ ٌ ، الطي ُة َِشْ َ ََ ا  -« الطي ثا ِل. صححه األلباِن.-ثرفالر ثج كِن  اهلل ر ُيْذِهُبُه بِالت ور لر ، ور ا ِمن ا إاِل  مر  ، ور

 بس من اإلرسائيليا ، واهلل أعلم.يدلج عىل أن  التشاؤ  بيو  األربعاء مقت -مع ثونه موضوعاا  –وحديث الباب 

ويف الباب أخبار وأحاديث ترِصُف يو  األربعاء بالن ْحِس، وال يصح منهنا  ء، ثالنذي أوردآل السنيوطي يف الآللنئ 

ا: 1/441املصنوعة ) ْرُفوعا ابِر مر ن جر ا: «. َيْوُم اْلَْرَبَعاء: َيْوم َنْح   ُمْسَتِمر  »( عر ْرُفوعا ب اس مر خر أربعناء َ»وعن اْبن عر

ْهر: َيْوم َنح  ُمْسَتمر  «.ِ  الشَّ

ْولِننه: قننال ابننن القننيم  قر نناُ  نرْحننس  ثر ي  رننا أر هن 
ننا  بِأر نناىلر بعننض اأْلري  عر صننفه تر أمننا ور ہ ہ ہ ہ ھ ھ : ور

ةر بأعدائه وأعند16]فصلت:  ھ ا اْلعُقوبر ُه فِيهر انر عر اهلُل ُسْبحر تِي أرْوقر ا  ال  نا [، فرفالر ريب أرن اأْلري  اما ي  انرنت أر اء رسنله ثر

ِهنير نرْحنس  عنىل املكنذب ا  خن  ألوليائنه امْلُنؤمننِير فر ي  انرت أر إِن ثر ا، ور ُم فِيهر اهبر ْيِهم؛ أِلرن  النحس أرصر لر  عر
ا   نْعد  نرِحسر ني سر

ُم،  ْوُ  نرْحس  هلر افرين ير ِس   عىل اْلكر ُه عر ة فر ِن  يرْو  اْلِقيرامر ا ثر ذر هر ، ور لِكر امْلُؤمننِير نذر ثر ُنم... ور  هلر
نْعد  نْوُ  سر ِس   عنىل امْلُنؤمننِير ير ير

ْوله  نْيِهم، 19]القمر:  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭقر لر اب عر نذر ْيِهم إلرساِل اْلعر لر انر اْليرْوُ  نرْحساا عر ثر [ ور

ؤُ  ائِم عىل هر ا النحس در ذر ا، بل هر ن أرهلهر ْنيرا عر امر تقلع مصائب الدج نُْهم ثر  املكذبني للرسل، ور )ُمسنتمر(: أري الر يْقلع عر
ِ
ء الر

ا اْليرْو  نحس أبنداا  ذر أرن  هر ْهر"، ور ْوُ  أربعاء آخر الش  انر "ير ْن ظرن  أرنه صفة  لليو ، وأنه ثر مر : فقند صفة  للنحس الر لليو ، ور

ْم هللِ  ثر قع فِيِه، ور ا ير سب مر نانر غلط وأخطأ فْهم اْلُقْرآِن؛ ف ن  اْليرْو ر امْلرْذُثور بِحر ا اْليرنْو  وإن ثر ذر  عىل أوليائه يِف هر
ة  ِمْن نِْعمر

نامر ُهنور  ا إِن  نا  وُنُحوُسنهر ُسنُعوُد اأْلري  نا ، فر ن آل منن اأْلري  لِنك يِف غر قنع ذر امر ير م  عىل أعدائه ثر ُه فِيِه بفاليا ونِقر ِل لر بُِسنُعوِد اأْلرْعنامر

ِل َُمرالر  ُنُحوُس اأْلرْعامر نْعد  لطائفنة  وموافقتها ملرضاِة الرب، ور نْو ر سر اِحنُد يكنون ير اْليرنْوُ  اْلور ُسنُل، ور ْ  بِنِه الرج ناءر را جر
ا ملِ ُتهر فر

افرين. مفتاح دار السعادة ) ىلر اْلكر ْو ر نرْحس  عر ير  لْلُمْؤِمنني ور
ْعد  ْو ر سر ْدر  ير ْوُ  بر انر ير امر ثر  ثر

نرْحس  لطائفة   (.2/194ور

ِل. ؛ للداللة عىل انتهاء النقلوضع املصنف هنا عفالمة انتهاء النص (2) ْيِه اجْلرام  ور ْضلر  عن اْبِن فر
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ل نمر فِينِه  نْنُه: تركر اِوي عر النر  بِينِه، ور ْع ِمنْن أر ْسنمر ْ ير َلر وُك احلرنِديِث، ور نرْتُ : مر ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن إِْدِريسر عر

. ُقْطنِيج ارر  الد 

، أبننا ُعْقبرنُة ْبننُ  [957] ناُرونر ِزينُد ْبنُن هر نرا ير ثر د  : حر ْيُش ْبُن أرْْصر ر الر ُخشر ْبنِد اهللِ  قر ثننا  ،(1)عر

ُل  األرْحور
الِح  اجلراِزِر  ،(2) ْن أريِب صر عر

: إِن  اهللر  ،(3) الر ِن ْبِن برِش   قر ِن النجْعامر ْن  عر ْبلر أر تربر ثِتراباا قر ثر

ْرشِ  ىلر العر ُه عر عر ُهور مر ، فر
نرة  ْي سر األرْرضر بِأرْلفر اِ  ور ور مر ُلقر الس  ْ  .(4)  ر

ِم  [958] اِهيُم ْبُن احلركر نرا إِْبرر ثر د  : حر الر قر ور
لرنقر اهلُل (5) : "خر الر ةر قر ْن ِعْكِرمر نِي أريِب، عر ثر د  : حر الر  قر

نا    ي   يِف ِسنت ِة أر
 
ء ْ ُثل   ر األرْرضر ور اِ  ور ور مر  الس 

ِ
ناء ثر الريجفالر االْثنرننْيِ ور نِد، ور نْو ر األرحر ْلِقِهنْم ير أر بِخر برندر ، فر

اجلُ  اخلرِمننيِس ور  ور
ِ
نناء األرْربِعر ننْوِ  ور ِقيرننْت ِمننْن ير  بر

ا   نناعر ِث سر ننفالر ننْرِش يِف ثر ى إىِلر العر ننِة، ُثننم  اْسننترور ُمعر

ا الن ترنر   ِمنْهر
ة  اعر لرقر يِف سر ِة، فرخر اجُلُمعر

نا  (6)  ِمنْهر
ة  ناعر يِف سر نُه، ور ونر ْقرُبُ نْي ير ىلر اْبنِن آدر ر ثر اآُل عر ْلقر ِذي أر ال 

اِ  لِ  ى يِف الط عر ِذي ُيْلقر وسر ال  نِّني البرناِقي السج بر عر هر ذر ُم: ور الر احلركر ِْم". قر هبِّ بر الِعبراُد إىِلر رر ْرغر ْي ير كر

(7). 

ْن  [959] ، عر
اِحد  ْ ُ ور غر اِريِّ ور يِلِّ اْبِن اْلُبخر ُد ْبُن عر حُمرم  ي ور دِّ نرا جر ر أرْخربر

(8)  ِ ِْ ِد ْبِن نر ْبِن حُمرم 

يِّ  ِ ِْ ، أبنا  احُل ةا ازر ، ُعبرْيُد اهللِ اْبُن إِجر اتِيلر نيِلِّ اْبنُن أنا شر ُبنو عر ، أننا أر نيج
نيِلِّ ْبنِن الُبرْسِ نْيُ ْبنُن عر احلُسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4642البِي، ضعيف، وربام دلس،  . التقريب ) عقبة بن عبد اهلل األصم الرفاعي العبدي (1)

 (.3103. التقريب )4، صدوَّ  طئ، ر   عامر بن عبد الواحد األحول البِي (2)

 (.8170ثذا يف األصل، والذي يف التقريب: أبو صالح احلارثي، وقيل اخلازن، وقيل احلادي. مقبول. التقريب ) (3)

: ثقنة، 833، وسنبق احلنديث عننه بنرقم ]إسناد موقوف ضعيف ومضطرب، وقد صحَّ مرفوعناً  (4) نْيش  [ اهلنامش. ُخشر

: ثقة متقن، مَض ]736َض ]م اُرونر ِزيُد ْبُن هر ير  [.858[. ور

، ضعيف وصل مراسيل، فق. التقريب ) (5) ِِنج در اَّر العر ُبو إِْسحر ، أر انر بر ِم ْبِن أر اِهيُم ْبُن احلركر  (.166إِْبرر

رهيرةُ الن ترُن:  (6) ُة الكر حر
رائِ  ( مادة: نتن.36/224. تاج العروس )ال 

: صدوَّ عابد وله أوها ، مَض ]و من اإرسائيلياَإسناده ضعيف، وه (7) انر بر ُم ْبُن أر  [.832. احْلركر

ب ناس  (8) ةر ابنن اْلعر ْنزر نِديِث َحر الري ناِِن منن حر اِن: ذثر ابن حجنر سنامعه لنن )األول ور ْهقر يِّ إىل الدِّ ِ ِْ هبذا اإلسناد من ابن احُل

ان(. املعجم املفهرس )  (.2/1294فة بن "الفوائد". ثشف الظنون )(. وسامها احلاجي خلي1175الدْهقر
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انر  ننناذر اُن، ثننننا شر ْهقر ننند  الننندِّ ُة ْبنننُن حُمرم  ْنننزر اِِنج ، أننننا َحر ْصنننبرهر
آل اأْلر نْننندر نننُد ْبنننُن مر حُمرم 

ننندُ  ،(1)  ثننننا حُمرم 

   ْ الِد   ،(2)ْبُن ُبكر ْيبراِِنِّ  ،(3)ثنا خر ِن الش  عر
ْن أرِخيِه ُعبرْينِد اهللِ  ،(4) ْبِد اهللِ، عر ْوِن ْبِن عر ْن عر عر

نْن  ،(5) عر

، أرن  الن بِي   ةر ْيرر :  أريِب ُهرر نالر َُ اهللَ فِيَهنا َشنْيًئا إِِلَّ »قر ُمَعنِو َلَسناَعًو َِل ُيَوافُِقَهنا َأَحنٌد َيْسنَأ إِنَّ ِ  اْْلُ

نْو ر  «.َأْعَطاهُ  ير نِد ور نْو ر اأْلرحر نا ر ير لرنقر األري  ، فرخر أر اخْلرْلقر : إِن  اهللر اْبتردر فالر   ْبُد اهللِ ْبُن سر ُه عر الر لر قر : فر الر  قر

ننْو ر الريجفال اِ  ير ور ننمر ننقر الس  لر خر ، ور
ننْو ر اإِلْثنرنننْيِ ننا يِف اأْلرْرِض ير مر ا ر ور ننقر اأْلرْقننور لر خر ، ور نناءر األرْربِعر  ور

ِ
نناء ثر

ْمُس  ِغيبر الش  ِ إىِلر أرْن تر ِْ ِة اْلعر فالر نْير صر ا بر ِهير مر ، ور ِ ِْ ِة اْلعر فالر ِة إىِلر صر ْو ر اجْلُُمعر ير اخْلرِميِس ور
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُْصور   (1) آْل ْبِن مر نْدر ُد ْبُن مر ، قنال أبنو حناتم: )َل  حُمرم  ادر بِبرْغندر ، ور يِّ ثر بِنالر  ند  ، حر اِِنج ْصنبرهر
ر  اأْلر ْعفر ويقال: ابن أيب اهلرْيريرِم، أرُبو جر

جر عنن بكنر يكن عندي بصد ، ثم أرْخنرر تربر عنه اْسترْحىلر احلرِديثر ام  ثر لر ْ   احلْضمي، فر الا عن حممد بن ُبكر جر أو  وَّ، أرْخرر

. وذثنر أبنو احلسنن ابنن  نْعف  : فِينِه ضر نْيم  ْن يلحقهام(. وقال أبنو ُنعر بن بكار واحلسني بن حفص، وَل يكن ِسنجُه ِسن  مر

 رماآل بالكذب. بانويه يف تاريخ الري: أن  مهران

نْيم  8/107قلُت: له جزء  ذثرآل ابن حجنر يف اللسنان واملعجنم. انظنر: اجلنرح والتعنديل ) ( تناريخ أصنبهان أليب ُنعر

 (.1575( املعجم املفهرس )7/526( لسان امليزان )2/276)

ِميج  (2) اِصل  احلرْْضر ْ ِ ْبِن ور ُد ْبُن ُبكر اِِن، صدوَّ  طئ. التقريب )حُمرم  ، األرْصبرهر اِديج نْيِ البرْغدر ُبو احُلسر  (.5765، أر

انُ  (3) ِزْيدر الط ح  َْحرِن بِن ير ْبِد الر  ْبِد اهللِ بِن عر الُِد بُن عر ، ثقنة ثبنت، ع. التقرينب خر يج
اِسنطِ ِِنج الور  امْلُنزر

ند  ُبنو حُمرم  ُبو اهلرْيريرِم، أرْو أر ، أر

(1647.) 

ْوزر  (4) ُ ْ نر فر ْيامر ُن بُن أريِب ُسلر ْيامر ، ثقُسلر ْيبراِِنج الُكْويِفج اَّر الش  ُبو إِْسحر  (.2568ة، ع. التقريب )، أر

ِِلج  (5) ْبِد اهللِ بِن ُعْتبرةر اهلُذر ِة، ثقنة فقينه ثبنت، ع. التقرينب ُعبرْيُد اهللِ بُن عر نْبعر  الس 
ِ
ناء هر نُد الُفقر نى، أرحر ، األرْعمر ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر ، أر

(4309.) 

. وهنذا احلنديث فينه أن اخللنق ثنان يف صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل َمد بن َمنْنَده الصنبهاِّن، لكننه توبنْ (6)

: سبقوا ] اتِيلر : مَض ]911ستة أيا . رجال اإلسناد إىل ابن شر يِّ اْبُن الُبرْسِ : مَضن ]925[. ور انر ناذر [. 704[. وابن شر

اُن: مَض ] ْهقر وْ 703وَحزة الدِّ عر ْبِد اهللِ: ثقة، مَض ][. ور  [.899ُن ْبُن عر

اُن يف جزئه احلديريي  ْهقر  ، ومن طريقه أخرجه املصنف.-وهو يف عداد املفقود  -احلديث أخرجه َحزة الدِّ

نْن ُشنُيوِخ  ، عر انر ناذر اِهيمر ْبنِن شر نِن ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن إِْبنرر يِلل احْلرسر ِديِث أريِب عر ِل ِمْن حر و 
 األر
ِ
اِسنِم وهو يف اجْلُْزء ناُء أريِب اْلقر ِه، اْنتِقر

ِجيِّ )َّ  بمريله.[، 31جاميع العمرية  –عا   3768/ب( ]الظاهرية، جموع رقم 119األرزر

، به. )وليس ابن شاذان(.810وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  )  ( عن أيب احلسني ابن برشان، عن َحزةر

نْيم  885وأخرجه أبو الشيخ يف العظمنة ) نِن. 4/268يف احللينة ) ( وأبنو ُنعر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن احْلرسر نِد ْبنِن عر ( منن طرينق حُمرم 

= 
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ْوىلر ُأ ِّ  افِع  مر ْبِد اهللِ ْبِن رر ةر بخفالف هنذا، وهنو  وقد ُرِوير من حديث عر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر سر

، رواآل مسننننلم واإلمننننا  أَحنننند  ننننر  ُمنْكر
ِج  ،(1) ننننرر ننننِد ْبننننِن الفر  حُمرم 

ِ
 وهننننو عننننندنا يف ُجننننْزء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بنه،  = نْ   نِد ْبنِن ُبكر .ثفالَها: عن حُمرم  اءر ِري  ثر ِد ْبِن زر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  بناملرفوع وأخرجه أبو نعيم يف املصدر نفسه من طريق عر

 منه دون قول ابن سفال .

الِنُد 55)وأخرجه ابن مندآل يف التوحيد  نرنا خر ْون، ثر ْمُرو ْبُن عر نرا عر ، ثر اِزيج اتِم  الر  نرا أرُبو حر ، ثر
نْيِ ْبُدوُس ْبُن احْلُسر نرا عر ر ( أرْخربر

ِريج  نك  ةر السج ْنزر ُبنو َحر ، ِمننُْهْم أر ْيبراِِنِّ نر الش  ْيامر ْن ُسلر ة  عر راعر اآُل َجر ور ْبِد اهلل ِ، بتاممه. ثم قال: )رر اآلُ ْبُن عر ور رر اْبنُن  ، ور اْبنُن أريِب ِذْئنب  ور

نِعيد  ا ْولنه(. ورواينة سر نفالر   قر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن سر نْن عر بِينِه، عر نْن أر ، عر يِّ  امْلرْقنرُبِ
ِعيد  ْن سر ا عر َُهر ُ ْ غر نر ور ْجفالر يِّ سنتأيت بنرقم عر مْلرْقنرُبِ

[1018.] 
( 221معجنم أسنامي شنيوخه )( وأبنو بكنر اإلسنامعييل يف 177( والندعاء )7788وأخرجه الطرباِن يف األوسط )

ْيم  يف احللية ) ( من أربعة طرَّ عن وهب بن بقية، عنن خالند، بنه، 17706( والبيهقي يف الكربى )4/268وأبو ُنعر

(. ثذا قنال، وقند  الِد  ْيبراِِنِّ إاِل  خر ِن الش  ا احْلرِديثر عر ذر ْرِو هر ْ ير ول ذثرننا قنباملرفوع منه، وأمته البيهقي. وقال الطرباِن: )َلر

.) ِريج ك  ةر السج ْزر ، ِمنُْهْم أرُبو َحر ْيبراِِنِّ نر الش  ْيامر ْن ُسلر ة  عر راعر اآُل َجر ور آل: )رر نْدر  ابن مر

، 13)-(852( ومسلم )935وأخرجه البخاري ) ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ِج، عر نِن األرْعنرر ناِد، عر نر نْن أريِب الزِّ ، عر
الِك  ( من طريق مر

 باملرفوع منه فقط.

 [.997[. وانظر ]1003ن ثعب األحبار، سيأيت ]ويف الباب ع

ِِن 27)-(2789( ومسلم )8341أخرجه أَحدآل ) (1) ر ، أرْخنربر ْي   نِي اْبنُن ُجنرر ثر ند  ، حر
د  اِج ْبن حُمرم  ج  ( وغ َها من طريق حر

وْ  ، مر افِع  ْبِد اهلل ِ ْبِن رر ْن عر ، عر
الِد  ْن أريجوبر ْبِن خر ، عر ي ةر ِعيُل ْبُن ُأمر ُسنوُل اهلل ِ إِْسامر ذر رر : أرخر الر ، قر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر  ىلر ُأ ِّ سر

 : الر قر ، َوَخَلنَق  َخَلَق اهللُ »بِيرِدي فر نَجَر َينْوَم اِِلْثنَنْْيِ ََ َينْوَم اْلََحنِد، َوَخَلنَق الشَّ َبنا ْبِ ، َوَخَلنَق فِيَهنا اْْلِ َبَو َيْوَم السَّ ْ الِت 

ِميِ ، َوَخَلَق ََدَم اْْلَْكُروَه َيْوَم الث   َوابَّ َيْوَم اْْلَ َبْعَد اْلَعُْصِ ِمْن َيْوِم  ََلَثاِء، َوَخَلَق الن وَر َيْوَم اْلَْربَِعاِء، َوَبثَّ فِيَها الدَّ

ن إَِ  اللَّ  ُمَعنِو فِنيََم َبنْْيَ اْلَعُْصِ  اْْلُ
َِ ْلِق، ِ  َِخِر َساَعو  ِمْن َسناَعا ُمَعِو، ِ  َِخِر اْْلَ واللفنظ ملسنلم. عبند اهلل بنن «. ْينلِ اْْلُ

 [.955رافع: ثقة، مَض ]

 ويف هذا احلديث أن اخللق ثان يف سبعة أيا .

ِعنني   -ثام ترى  -إن  املصنف  ْبلِنِه أعل نه حيينى بنن مر ِمنْن قر ر، ور فر هذا احلديث الذي أخرجه مسلم ووصفه باملنكر ع  ضر

 وابن ثري  وغ هم.وعيل ابن امْلرِدينِيِّ والبخاري وابن تيمية 

 ، ْعنب  نْن ثر الر بعضهم: عنن أيب هرينرة، عر وعل قه البخاري يف تار ه َمتِاا من طريق إسامعيل بن أمية، ثم قال: )وقر

 وهو أصح(.

ي   بر آِل... ور ِ ْ غر اِريِّ ور اْلُبخر ُة احْلرِديِث ثر م 
ئِ حر فِيِه أر ْعُلول  قردر ِديث  مر ْيسر مِم نا قال شيخ اإلسفال  ابن تيمية: ُهور حر لرط  لر ُه غر ن  ُنوا أر

ْن الن بِيِّ  ةر عر ْيرر ُبو ُهرر اآُل أر ور اآُل. رر ُه إي  اجر ىلر ُمْسلِم  إْخرر اَُّ عر رر احْلُذ  ْنكر ُهور مِم ا أر  ، ور

= 
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  َِّ األرْزرر
 /أ[100/ ] .(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأجاب عنها األلباِن أيضاا، وغ هم. =  وقد أجاب عن هذآل العلل الشيخ املعلِّمي بتفصيل 

، 18/18( )236 - 17/235( )1/256( جموع الفتناوى )813األسامء والصفا  )( 1/413التاريخ الكب  )

( 432( الفضل املبني عىل عقد اجلوهر الريمنني جلنامل الندين القاسنمي )3/426( )1/215(، تفس  ابن ثري  )73

 (.1833( السلسلة الصحيحة )5734( مشكاة املصابيح )188األنوار الكاشفة لعبد الرَحن املعلِّمي )ص

َِّ(.970ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (1) آل: )ُجْزء اأْلرْزرر  ( وسام 

اِديج  َُّ البرْغدر  األرْزرر
ُْمْود  ِج بِن حمر رر ُد بُن الفر ْكر  حُمرم  ُبو بر اَِلُ، امْلُْسنِد، أر ُث، العر دِّ ، قال الذهبي يف امليزان: معنروف، وهو امْلُحر

ل نمر فينه احلنا ثنم ملجنرد صنحبته احلسنني الكرابييسن، وهنذا تعننت زائند. وقنال  كر وله جزء سمعناآل، وهو صدوَّ، تر

: قنال ِل  ناِِنج قر ْ ُقْطنِّي: ال بنأس بنه، منن أصنحاب الكرابييسن، يطعنن علينه يف اعتقنادآل(. وقنال اْلربر ارر احلاثم: )قال الد 

ا نْيئاا ُيْسنترنْالد  نا شر ُم فِيهر ة  ال أرْعلر اُتُه ُمْسترِقيمر اير ِرور اح  ور اِديرُيُه ِصحر . وقال اخلطيب: أرحر ِعيف  : ُهور ضر ُقْطنِيج ْع رر ْ أرْسنمر َلر ُر، ور كر

ناهلل ُ أرْعلرنُم. ، فر اِِنِّ قر ْ ِن اْلربر ا ُذثِرر عر ى مر ، ِسور ِميل  ْذُثُرآُل إاِل بِجر ا ِمْن ُشُيوِخنرا ير دا وقنال ابنن حجنر: صندوَّ ربنام وهنم.  أرحر

( التقرينب 13/394( سن  أعنفال  الننبفالء )4/44( ميزان االعتندال )4/268هن(. تاريخ بغداد )281تويف سنة )

(6220.) 
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 باب

ِن ْبُن الِعزِّ  [960] ا أرُبو احلرسر نر ْنبرأر ُم، أر
ْضِل احلراثِ ا أرُبو الفر نر ْنبرأر أر

ْنبرأر  ،(1) ْضنِل أر ُبنو الفر نرا احلرنافُِظ أر

ن نْيِ اْبنُن الن قج ا أرُبو احلُسر نر ْنبرأر : أر االر ْهُرُزوِريج قر ِن الش  ُك ْبُن احلرسر ِ  امْلُبرارر رر أرُبو الكر وِر، أبننا اْبُن نراِْص  ور

ند   ، حر نِويج يرنى األُمر ْ نِعيُد ْبنُن حير ، ثنا سر نِيع  لُِّص، ثنا اْبُن مر نِي أريِب أرُبو طراِهر  امْلُخر نُد ْبنُن  ،(2)ثر ثننا حُمرم 

ق اص   ةر ْبِن ور مر ْلقر ْمِرو ْبِن عر عر
نْوِل اهللِ  ،(3) ، يِف قر ب ناس  ِن اْبنِن عر ، عر ةر لرمر ْن أريِب سر ڑ  ک    چ : عر

ا رر   [14-13: ]النجم  چک  ک  ک  گ  گ  گ   نر : در الر ُه قر ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ  ِمنُْه  بج

آآُل  [10-8: ]الننجم  چڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   نْد رر : قر ب ناس  نالر اْبنُن عر : قر نالر ، قر

 . (4) الن بِيج 

ِعيُل ْبنُن  [961] نِي أريِب، ثننا إِْسنامر ثر ند  ، حر نِويج يرى األُمر ْ ِعيُد ْبُن حير ، ثنا سر نِيع  نرا اْبُن مر ثر د  بِِه: حر ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر  (1) رر ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر يِلج اْبُن أريِب الِعزِّ ُعمر يِن  عر ناُء الندِّ ر ْيُخ هبر ، الش  اِريج امْلرْقِديِسج احْلرنْبريِلج  اأْلْنصر
ْعد  ْبِد اهلل ِ ْبِن سر ْكِر ْبِن عر ْبِن أريِب بر

 ُ ِة الرشج ترابر
آُل معرفة  بِكِ ، ِعنْدر ُن اخْلرطِّ سر ، حر ِن، رجل  جيد  ِمنر اْلُعُدوِل امْلرْعُروفنِير ُبو احْلرسر نارب أر ت ى قر ه حر ُمتِّعر بحواسِّ وِ ، ور

ُهْم، تنويف سننة ) اِر ر نور تر ءر الن ناِس ور ن أرسنامر ْسترْحِْضُ نانر ير ثر ، ور ِقيقر أ اخْلط  الند  ُهور يْقرر هنن(. معجنم شنيوخ 749التِّْسِعنير ور

 (.191( الدرر الكامنة )87السبكي )

ِعيِد بنِن ا (2) اِن بِن سر بر ِعيِد بِن أر يرى بُن سر ْ ناصِ حير نِعْيِد بنِن العر ناِص بنِن سر ،  لعر نوبر الُكنويِفج يج ُبنو أر ، أر نِويج ِ ج األُمر ي نةر الُقنرر بنِن ُأمر

 (.7554صدوَّ يغرب، ع. التقريب )

مر  (3) ْلقر ْمِرو بِن عر ُد بُن عر ْيريِنيج حُمرم  ق ناص  الل  ، أبنو عبند اهلل، وقينل أبنو احلسنن املندِن، صندوَّ لنه أوهنا . التقرينب ةر بنِن ور

(6188.) 

، مَضن ]إسناده حسن (4) ةر ْنزر ُن ْبنُن َحر ْيامر ْضنِل احلرناثُِم: هنو ُسنلر ُبو الفر : مَضن ][. و741. أر ْضنِل اْبنُن نرناِْص  ُبنو الفر [. 851أر

: مَض ] ْهُرُزوِريج وِر: مَض ]788والش  اِسنِم 866[. واملخلِّص: مَض ]760[. واْبُن الن قج ُبنو القر : هنو أر نِينع  اْبنُن مر [. ور

: هو أبو عريامن البغدادي، ثقة ربام أخطأ، مَض ] . وسعيُد بُن حييى األمويج ِويج أرُبو928البرغر ْبنِد  [. ور : هنو ابنُن عر ةر لرمر سر

، ثقة مكرير، مَض ] ْوف  َْحرِن بِن عر  [.867الر 

 (، ومن طريقه أخرجه املصنف.1758احلديث أخرجه أبو طاهر املخلص يف الريامن من املخلصيا  )

ا 22/513( والطربي يف تفس آل )3280وأخرجه الرتمذي ) نذر ، بنه. قنال الرتمنذي: هر ِويِّ ( عن حييى بن سعيد األُمر

حه األلباِن. . وصح  ن  سر ِديث  حر  حر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 353 
 

ْوفرل   ْبِد اهللِ ْبِن احلراِرِث ْبِن نر ْن عر ، عر ْعبِيِّ اِمر  الش  ْن عر ، عر
الِد  : إِن  اهللر (1)أريِب خر نالر ْعب  قر : ثنا ثر الر  قر

 ى ُموسر  ور
د  نْير حُمرم  ُه بر مر فالر ثر ترهر ور مر ُرْؤير نْيِ قرس  تر ر  ى مر ُه ُموسر ل مر ثر ، ور

نْيِ تر ر  د  مر آآُل حُمرم  رر ، فر
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ ج  (1) ِب الُقنرر
لِ ْبِد امْلُط  ِل بِن احلراِرِث بِن عر ْوفر ْبُد اهللِ بُن احلراِرِث بِن نر ند   عر ُبنو حُمرم  ، أر نِة، لنه  اهلراِشنِميج ر ِْ ِمنُ  البر ب نُة، أر ، بر ِِنج امْلرندر

 (.3265رؤية، وألبيه وجدآل صحبة، قال ابن عبد الرب: أَجعوا عىل ثقته، ع. التقريب )

: ثقة ثبت، مَض ]إسناده موقوف صحيح (2) الِد  ِعيُل ْبُن أريِب خر  [.858. إِْسامر

(، ومن طريقه أخرجه املصنف. وَل يذثر ابنن 1759)احلديث أخرجه أبو طاهر املخلص يف الريامن من املخلِّصيا  

 حجر يف املعجم املفهرس سامعه للريامن منه.

 ( من طريق املخلص، به.61/105وأخرجه ابن عساثر )

 ( من طريق البغوي، به.867وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )

( والطنربي 548( وعبند اهلل يف السننة )1422( )1421( وابن راهويه يف مسندآل )32498وأخرجه ابن أيب شيبة )

( مننن سننبعة 225( والنندارقطني يف رؤيننة اهلل )2/496( وابننن خزيمننة يف التوحينند )513، 22/512يف تفسنن آل )

، به. وزاد ابن راهويه عن الشعبيِّ عن مرسوَّ: قصةر إنكار عائشة  ِعيلر ْن إِْسامر  .لربه  لرؤية النبيِّ  طرَّ عر

( عننن ابننن مردويننه يف تفسنن آل، وابننن خزيمننة يف 18يف "الغنيننة يف مسننألة الرؤيننة" )ص وأوردآل احلننافظ ابننن حجننر

. ِحيح   صحيحه، من طريق إسامعيل، هبذا اإلسناد، ثم قال ابن حجر: إِْسنراُدآُل صر

 ورواآل معتمر بن سليامن، واختلف عنه:

ْن 2/894فأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد ) اِ ، عر ، به.( عن أرَْحردر ْبِن امْلِْقدر ِعيلر  إِْسامر

نْن إِْسنامر 4099وأخرجه احلاثم ) ُد، ثننا امْلُْعترِمنُر، عر ند  ، ثنا ُمسر نِْجيج ْبِد اهلل ِ اْلُبوشر ُبو عر ، ثنا أر يج ِ نرْبر ا اْلعر ِري  ثر ُبو زر ، ( ثنا أر ِعيلر

ْبِد اهلل ِ ْبِن احْلراِرِث، وَل يذثر الشعبي. وقال الذهبي: عىل ُش  مسلم. ْن عر  عر

 آل جالد بن سعيد، واختلف عليه:وروا

( والندارقطني يف رؤينة اهلل 2/560( ومن طريقه ابنن خزيمنة يف التوحيند )3032فأخرجه عبد الرزاَّ يف تفس آل )

عر ابْ 226) : اْجترمر الر ْبِد اهلل ِ ْبِن احْلراِرِث قر ْن عر ، عر ْعبِيِّ ْن الش  ، عر
ْن ُجرالِد  ، عر ْن ُسْفيرانر ْبِن ُعيرْينرةر : ( عر نالر ، قر ْعب  ثر ب اس  ور ُن عر

نالر  "، قر نْيِ تر نر  نُه مر ب  أرى رر ا رر ندا ُقنوُل: "إِن  حُمرم  نر نرنْزُعُم ور اِشنم  فر ُنو هر ْحُن بر ا نر : أرم  ب اس  الر اْبُن عر قر ْتنُه فر بر اور ت نى جر ْعنب  حر ر ثر نرب  كر : فر

فالر  ثر ترُه ور مر ُرْؤير : إِن  اهلل ر قرسر الر براُل، ُثم  قر
نالر اجْلِ قر : ور نالر ُجرالِند  ْلبِنِه. قر ند  بِقر آآُل حُمرم  رر نى، ور نُه ُموسر ل مر كر ى، فر ُموسر  ور

د  نْير حُمرم  ُه بر مر

:... فذثر إنكارها لرؤية النبيِّ  ةر شر
ائِ : لِعر الر ُه قر ن  وَّ  أر رْسُ ِِن مر ر أرْخربر : ور ْعبِيج  .لربه  الش 

ِن اْبِن أريِب ُعمر 3278وأخرجه الرتمذي ) ب ناس  ( عر ِقنير اْبنُن عر : لر نالر ، قر نْعبِيِّ ْن الش  ، عر
ْن ُجرالِد  ، عر ْن ُسْفيرانر ْبِن ُعيرْينرةر ، عر رر

... فذثر نحو رواية عبد الرزاَّ. وأسقط عبد اهلل بن احلارث من اإلسناد، والُعهندة عنىل 
 
ء ْ ْن  ر ُه عر لر أر سر ةر فر فر رر ْعباا بِعر ثر

فه حه شنعيب  جالد، فهو ضعيف، وألجنل هنذا ضنع  األلبناِن، ولكنن جالنداا قند توبنع، فاحلنديث صنحيح. وصنح 

 (.3562األرنؤو  يف حتقيقه لسنن الرتمذي )

= 
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ْبُد  [962]  عر
د  الر أرُبو حُمرم  ْهنِديل قر : ثنا أرَْحرُد ْبنُن مر ِر ْبِن فراِرس  ْعفر اهلل ِ ْبُن جر

َْحرنُد ْبنُن  ،(1) ثننا أر

 : ناىلر عر نْوِل اهللِ تر ُقنوُل يِف قر ي نةر ير نِمْعُت اْبننر ُعلر : سر نالر  قر
ِعني  يرى ْبُن مر ْ ، ثنا حير اِهيمر ٿ  ٹ   چ إِْبرر

ْنيرا  [103]األنعا :   چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ا يِف الدج ذر : هر الر  .(2) قر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْن  لربه  لرؤية النبيِّ  ( قصةر إنكار عائشة 4855وقد أخرج البخاري ) = ، عر

الِد  ِعيلر ْبِن أريِب خر من طريق: إِْسامر

. وَّ  رْسُ ْن مر ، عر ْعبِيِّ اِمر  الش   عر

[   الرؤيو والكَلم:وأما  َتْْيِ  عن العدد اْلذكور]َمرَّ

: 285)-(176فأخرج مسلم ) نالر ، قر ب اس  ِن اْبِن عر الِيرِة، عر ْن أريِب اْلعر ڑ [ 11]الننجم:  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( عر

: 13]النجم:  ک ک ک الر نْيِ »[، قر تر ر  اِدآِل مر آآُل بُِفؤر  «.رر

 :د العزيز ابن باز َوُسئَِل سَمحو مفتي الديار السعوديو الشيخ عب

 ثم مرة ثل م اهلُل موسىت وهل ثل مُه يف نفس املكان الذي ثل مه به أول مرة إن ثان ثل مه مرة أخرىت

 :فأجاب فضيلته

، أما عدد الكلام  فاهلُل أعلم، َل يبلغني يف هذا عدد". فتاوى ننور ڃ چ چ چ"اهلُل أعلم، اهلُل قال: 

 (.1/150حممد الشويعر )عىل الدرب البن باز، َجعها: 

اِِنج  (1) ْصبرهر
ر  األر ْعفر ، أرُبو جر ْهِديِّ ْبِن ُرْسُتمر ابُِد، احلرافُِظ، امْلُْتِقُن، أرَْحرُد ْبُن مر ُة، العر اُ ، الُقْدور ْف اإِلمر ْ ُيْعنرر َلر (، ور نّفر )امْلُْسننردر ، صر

ة . قر  اِحُب ِعبرادر ، صر نرةا ِعنْير سر ْربر اش  ُمنُْذ أر ُه فِرر نُق ِمنْنُه. لر ننرةا أرْوثر ِعننْير سر ْربر ا ُمنْنُذ أر ْث بِبرلرندنر ْ حُيردِّ آل: َلر نْدر يرى بِن مر ْ ُد بُن حير الر حُمرم 

ْلنِف ِدرْ  ِة أر ىلر أرْهِل الِعْلِم ثرفالرثر ِمائر قر عر ْنفر ، أر
ة  ْرور ثر اِحبر ِضيراع  ور انر صر ْيم  احلرافُِظ: ثر ُبو ُنعر الر أر قر نالر اْبنُن اور قر . ور نم  ناِر: هر لن ج 

نرةر ) ر سر اَِّ. ُتُويفِّ الِعرر ر ور ِْ ِم اِ  ور لر إىِلر الش  حر اِ ، رر ذِوي امْلُُروءر اِ ، ور ِة الريِّقر م 
انر ِمنر األرئِ هن(. سن  أعنفال  الننبفالء 272ثر

(12/597.) 

، انظنر: حلينة األوليناء ) ِقيِّ ْورر ْيم  األصبهاِن روايتان عن أَحد الند  ْعنُروف  364، 8/361أخرج له أبو ُنعر ( ترَجنة: مر

. ْرِخيِّ  اْلكر

، ثقنة حنافظ، مَضن 836. ابن فارس: ثقة، مَض ]إسناده صحيح (2) ِقيج ْورر ْبنِد اهللِ الند  ُبنو عر : هنو أر اِهْيمر أرَْحرنُد بنُن إِْبنرر [. ور

، ثقة حافظ، مَض ]777] اِهْيمر ِعْيُل بُن إِْبرر : هو إِْسامر ي ةر  [.760[. واْبُن ُعلر

، بنه. ثنم قنال 4/1363يب حاتم يف تفس آل )أخرجه ابن أ ِقيج ْورر اِهيمر الند  ُد ْبُن ُمْسلِم  ثنا أرَْحرنُد ْبنُن إِْبنرر رر حُمرم  ثر ( قال: ذر

رر أريِب  ثر ذر . ابن أيب حاتم: ور لِكر الر نرْحور ذر ُه قر ن  اِ  ْبِن ُعبرْيِد اهلل ِ أر ْن ِهشر  عر

 أيب حاتم. ( عن ابن3/309وأوردآل ابن ثري  يف تفس آل )
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ى:
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
  [80]املائدة:   چگ  گ  ڳ  ڳ  چ  ب

ِريج وعائشة بنت حممند  (1)أخربنا  [963] أَحد بن عيل اجلرزر
ْبنِد اال: أبننا قن (2) نُد ْبنُن عر حُمرم 

، أخربِن أبو طالب أَحد بنن حممند القنر  بأصنبهان، أبننا أبنو اهلراِدي لرِفيج ، أبنا أرُبو طراِهر  السِّ

اِِنج  ْبندُ  ،(3)بكر ابن أيب نِ امْلرْعدر ْيِخ، ثننا عر ِر أرُبو الش  ْعفر ِد ْبِن جر ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم   عر
د  اهللِ  ثنا أرُبو حُمرم 

اِزيج  ِريِم الر  ْبِد الكر ِد ْبِن عر ْبُن حُمرم 
ِعنْيشر  ،(4) ، ثننا ُعبرْينُد بنُن ير نةر ثنا أرُبو ُزْرعر

َْحرِن  ،(5) ْبنُد النر  ثننا عر

اِريِبج  امْلُحر
اِقد   ،(6) نر ْبِن ور ْن ُعرْيامر عر

بِيِه  ،(7) ْن أر ةر  ،(8)عر ْن ُعْرور ِدِر، عر ِد ْبِن امْلُنْكر ْن حُمرم  ةر عر اِئشر ْن عر ، عر

ُسنوُل اهللِ  الر رر ْت: قر الر َْ َعنْنُه : »قر ِِ َرهلِلَ اهللُ َعنْنُه َوَأْر َمنِن اْلنَتَمَ  ِرَضنا اهللِ بَِسنَخِ  النَّنا

 َِ ِِ بَِسَخِ  اهللِ َسِخَ  اهللُ َعَلْيِه َوَأْسَخَ  َعَلْيِه النَّا ، َوَمِن اْلَتَمَ  ِرَضا النَّا َِ  .(9)« النَّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  .) ِِنِّ نر  سنامعه لنن )ُجنْزء الُكنْنُدالر جر نرر اْبنُن حر ثر : ذر ِِنِّ هبذا اإلسناد من )اجلزري وعائشة( إىل أيب طالب القر  الُكنْنُدالر

 (.1475املعجم املفهرس )

اِِنِّ  (2)  احْلرر 
ِ
اء ةر ْبِن اْلبرهر فالمر ِد ْبِن ُمْسلِِم ْبِن سر ُة بِنُْت حُمرم  شر

ائِ أرة  عر ، قنال النذهبي: اْمنرر راِسننر ِهير ُأْخُت حمر ي ُة، ور
احِلِ  الص 

د  ، ُأ ج حُمرم 

نرةر ) يرْت سر . ُتُوفِّ ة  ثر ة  ُمبرارر ر ة  خر ِّ ثر  (.180( معجم شيوخ السبكي )2/93هن(. معجم شيوخ الذهبي )736ُمبرارر

اِِنج  (3) ْكر امْلرْعدر ن ْبن ُسليامن، أبو بر اِّن،  حممد اْبن أريِب نِ حممد ْبن احلرسر ِمعر أبا القاسم الطنربر األصبهاِنج الفقيه الواعظ، سر

ْبنند الواحنند، وأبننو طرالِننب أَحنند ْبننن حممنند  وأبننا نْننُه أبننو مطيننع حممنند ْبننن عر ننْيخ، وغ َهننا، وأمننيل جننالس. روى عر الش 

. تاريخ اإلسفال  ) ِِنج  (.9/274الُكنُْدالر

زِ  (4) ِرْيِم بِن ير ْبِد الكر ِد بِن عر ْبُد اهللِ بُن حُمرم  اِسِم عر ُبو القر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر اِزيج اإِلمر ْوخ النر  رج نْوالرُهم، ْيدر بِن فر ، امْلرْخُزْوِمنّي مر

انر  : ثر اِِنج ْصبرهر
ْيم  األر ُبو ُنعر الر أر ، قر اِزيِّ ةر الر  ُهور اْبُن أرِخي احلرافِِظ أريِب ُزْرعر ننرةر ) ور ر سر اِحبر ُأُصنْول، ُتنُويفِّ ، صر ةا هنن(. 320ثِقر

 (. 15/233س  أعفال  النبفالء )

ط اُر، ثقة، ما  سنة ) (5) اِميِلج العر  الُكْويِفج امْلرحر
د  ُبو حُمرم  ِعْيشر أر  (.4403هن(. التقريب )228ُعبرْيُد بُن ير

اد  املُْ  (6) ِد بِن ِزير َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر  اِريِبج عر ، ال بأس به، وثنان يندلس، قالنه أَحند. منا  )حر  الُكْويِفج
د  ُبو حُمرم  هنن(، ع. 195، أر

 (.3999التقريب )

العمنري املندِن ثنم البِني، صندوَّ ربنام وهنم، د  . التقرينب  عريامن بن واقد بن حممد بن زيد القنر  العندوي (7)

(4526.) 

 (.7389املدِن، ثقة، خ   د س، التقريب ) (8)

ْبنِد اهلرناِدي: سنبقا ]إسناده حسنن (9) نُد ْبنُن عر ِريج وحُمرم  : مَضن ]818. أَحند اجلرنزر نلرِفيج السِّ [. وأبنو طالنب: هنو 742[. ور

ِِنج  ْيِخ: مَض ]836، مَض ]الُكنُْدالر ُبو الش  أر ِدِر: ثقة، مَض ]929[. ور ُد بُن امْلُنْكر حُمرم   [.716[. ور

= 
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. اِريِبِّ ِن امْلُحر ة  عر راعر اآُل َجر ور  رر

ا  [964] نر ر أرْخربر
ى  (1) ِشي ُة ِعيسر ُة الُقرر ِريمر َْحرِن، أبنتا ثر ْبِد الر  ْبُن عر

نُد ْبنُن  (2) نا حُمرم  نر ْنبرأر ْت: أر الر قر

آل  نْندر ْمنِرو اْبنُن مر ُبنو عر : أنا أر االر اِسِم قر ِن ْبِن القر ْسُعْوُد ْبُن احلرسر مر  البراْغبراُن ور
د  أرَْحردر ْبِن حُمرم 

أبننا  ،(3)

نننُد بنننُن ير  ،(4)أريِب  نننُن بنننُن ُمْكنننرر   أبننننا حُمرم  ، ثننننا احلرسر ْعُقنننْوبر بنننن ُيْوُسنننفر
نُ  ،(5)  ثننننا ُعنننرْيامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِِنج يف جزئه احلديريي  =  ، ومن طريقه أخرجه املصنف.-وهو يف عداد املفقود  -احلديث أخرجه الُكنُْدالر

نرر اجْلُعْ 276وأخرجه ابن ِحب نانر ) ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُعمر ننه شنعيب ( منن طرينق عر ، بنه. وحس  ناِريِبج َْحرِن امْلُحر ْبنُد النر  ، ثننا عر ِفنيِّ

 .يف حتقيقه لصحيح ابن حبان األرنؤو 

نةر وأبنو حناتم الرازيناِن والعقنييل  نح أبنو ُزْرعر نُه، ورج  ْفعر ح البخناري رر فر يف رفعنه ووقفنه، فنرج 
وهذا احلديث اْخُتلِ

ننُه. انظننر: العلننل الكبنن  للرتمننذ ْقفر ( العلننل البننن أيب حنناتم 3/343( الضننعفاء الكبنن  )616ي )والنندارقطني ور

 (.3524( علل الدارقطني )1827( )1800)

 (. وانظر التاِل.2311وصححه األلباِن مرفوعا وموقوفاا. الصحيحة )

نر  سنامعهام لن (1) جر نرر العفالئني واْبنُن حر ثر آل: ذر نْندر ن )ثتناب هبذا اإلسناد من عيسى إىل أيب عبند اهلل حممند بنن إسنحاَّ ابنن مر

ن عر ْربر ُه العفالئني بقولنه: )يِف أر نفر صر ِديرينه(، ور آل منن حر نْدر اَّ ابن مر د بن إِْسحر ِْري  أيب عبد اهلل حُمرم  ، ختر ِب ُشْعبرةر
ائِ رر  غر

 
اء ِة أرْجنزر

(. وَل يذثر ابُن حجر يف طريقه "مسعودر بن احلسنن الريقفني" انظنر: إثنارة الفوائند ) برار 
( املعجنم املفهنرس 1/185ثِ

(1405.) 

يِلِّ ْبِن اخلرِْضِ  (2) اِب ْبِن عر ه  ْبِد الور ُة بِنُْت عر ِرْيمر اِ ، ثر ُة الش  ُة، ُمْسنِدر رر م  احِلرُة، امْلُعر ُة، الص  ْيخر ْضنِل الش  ، ُأ ج الفر يِلل ْبِد اهللِ ْبِن عر  ْبِن عر

ِشي ةُ  ،الُقرر نةا لِْيلر ناحِلرةا جر أرةا صر انرنِت اْمنرر ُف بِبِنْنِت احلربرْقبرنِق، ثر ُتْعنرر ْشنقي ُة، ور مر نُة، الدِّ ي  ِ ْ بر ُة، الزج نِدي  نىلر  ، األرسر نةر النّروِح عر ِوْيلر طر

لج ِمنر الرِّ  برِة، الر متر لر ننرةر )الط  نْت سر اتر ا، مر ِمْعنراهر اء سر نِيرِة أرجزر امر ( يِف ثر ةا ْشيرخر اِِلج )مر زر ْيِن الرِبْ يج الدِّ
ثِ را زر جر هلر ر  ِة، خر اير هنن(. 641ور

 (.23/92س  أعفال  النبفالء )

اِب ا (3) ه  ْبُد الور و عر ْمر  ، أرُبو عر بِْ ُ ُة، امْلُْسنُِد الكر ُث، الريِّقر دِّ ْيُخ، امْلُحر اَّر اْبنِن احلرنافِِظ الش  ِد بنِن إِْسنحر ْبِد اهللِ حُمرم  ْبُن احلرافِِظ أريِب عر

اِِنج  ْصبرهر
، األر ْبِديج ةر العر نْدر يرى بِن مر ْ ِد بِن حير ِوْينل حُمرم  نانر طر ثر نة، ور ْروي  اء مر ة أرجنزر ائِنُد يِف ِعند  ور نُه فر لر ة، ور ارر افُر يِف التجر انر ُيسر ، ثر

ر  الر امْلُؤمتر امل، قر ُبو األررر ُه: أر اُل لر انر ُيقر اضعاا، ثر لبرة، طيِّبر اخْللق، حُمسناا، ُمتور ىلر الط  نْيخاا أرقعندر الّروح عر ْ أررر شر : َلر اِجيج ُن الس 

ْثبرتر ِمنُْه يِف احلرِدْيِث. ما  سنة ) الر أر  (.18/440هن(. س  أعفال  النبفالء )475ور

ْبنند اهلل  اأْلصبهنن (4) ُبننو عر نيا، وَجننع وصننن ف، وثاِنّ ناحلنافظ الكبنن ، أر ف النندج تننب مننا ال ينحِنن، تننويف سنننة ، رحننل وطننو 

 (.8/755هن(. تاريخ اإلسفال  )395)

ازُ  (5) انر البرز  س  ِ  ْبِن حر ُن بُن ُمْكرر ُة، احلرسر اُ ، الريِّقر نرةر اإِلمر ر سر يُب، ُتُويفِّ
ُه اخلرطِ قر ث  ، ور اِديج يِلل البرْغدر ُبو عر هن(. سن  أعنفال  274)، أر

 (.13/192النبفالء )
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رر  ْبُن ُعمر
نةر  ،(1) لِيكر ْن اْبِن أريِب مر ، عر

د  اِقِد ْبِن حُمرم  ْن ور ، عر ْن ُشْعبرةر عر
نةر  ،(2) اِئشر نْن عر اِسنِم، عر نِن اْلقر عر

ُسوُل اهلل ِ  الر رر ْت: قر الر َْ اهللََّ بَِسنَخ ِ : »قر ، َوَمنْن َأْسنَخَ  اهللَ  َمْن َأْر َِ ِِ َكَفناُه اهللَُّ النَّنا النَّنا

ِِ َوَكَلُه اهللُ إَِلْيِهمْ   .(3)« بِِرَضا النَّا

ِعيد  رواآل إِ  اِهيُم ْبُن سر ْبرر
ْوُقوف   (5)وعبد بن َُحرْيد   (4) مر

(6). 

ندآل  [965] قنال: أبننا  – (7) "مسنعود"بدون ِذْثنِر  –وهبذا اإلسناد: إىل أيب عبد اهلل ابن مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْبِديج  (1)  العر
ِقْيط  اِرِس بِن لر رر بِن فر ُن بُن ُعمر ، ثقة، قيل ثان حييى بنن سنعيد ال يرضناآل، ع. التقرينب ُعرْيامر يج ِ ِْ  البر

د  ُبو حُمرم  ، أر

(4504.) 

ةر  (2) ْيكر ْبِد اهلل ِ اْبِن أريِب ُملر ْبُد اهلل ِ ْبُن ُعبرْيِد اهلل ِ ْبِن عر ، ور  عر ْكنر  ُبنو بر ، أر ِ ج الت ْيِمنيج انر الُقنرر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُجنْدعر ْ ِ ْبنِن عر ند  ُزهر ُبنو حُمرم  أر

ُل، ثقة فقيه، ما  ) ، األرْحور يج  (.3454هن(، ع. التقريب )117امْلركِّ

ننُم، مَضنن ]إسننناده صننحيح( 3) عِّ َْحرِن: هننو امْلُطر ْبننِد الننر  ننى ْبننُن عر ، مَضنن ]710. ِعيسر ُبننو اخلرننْ ِ البراْغبرنناُن: هننو أر [. 766[. ور

، مَض ] ِفيج ِج الري قر رر ُبو الفر : هو أر ْسُعود  مر ، مَضن ]908ور مج ب اِس األرصر ُبو العر : هو أر ْعُقْوبر ُد بُن ير : 852[. وحُمرم  اِقند  [. وور

يق: ثقة، مَض ] دِّ ْكر  الصِّ ِد ْبِن أريِب بر اِسُم: هو اْبُن حُمرم  القر  [.905مَض يف احلديث السابق. ور

آل يف  نْندر ، ومنن طريقنه -يف عنداد املفقنود  – "غرائنب ُشنْعبرةر "احلديث أخرجه أبنو عبند اهلل حممند بنن إسنحاَّ ابنن مر

 أخرجه املصنف.

( لنه، منن 890( والزهد الكب  )1060( والبيهقي يف األسامء والصفا  )1/38وأخرجه وثيع يف أخبار القضاة )

ف يف مطبوعة أخبار القضاة )واقد( إىل "داود". ن ْبن مكر ، به. وتصح   طريق احْلرسر

ناِعيج يف "مسنند الشنهاب" )277) ( وابن حبنان1524وأخرجه عبد بن َحيد ) ( والضنياء املقنديس يف 501( والُقضر

[ وابننن حجننر يف األمنناِل 344، حننديث 1135/ب( ]الظاهريننة، عننا  89"جننزء منتقننى مننن مسننموعا  مننرو" )َّ

 ( من طريق عريامن بن عمر، به.119املطلقة )ص

 ، ُه اْبُن ِحب انر جر ، أرْخرر ِحيح  ِديث  صر ا حر ذر : هر ر  جر ْجِه.قال ابن حر ا اْلور ذر اآُل ِمْن هر ْ ُ ِْرجر َلر ، ور نْيِ ْيخر ِ  الش  ْ ىلر ُشر إِْسنراُدآُل عر  ور

 وانظر ما سبق.

ناُ ، احلرنافُِظ،  (4) ، قال عنه الذهبي: اإِلمر ِري  اِدي  اجلرْوهر  البرْغدر
ِعْيد  اِهْيمر ْبنر سر اَّر إِْبرر ا إِْسحر بر ناِحُب لعل ه يقصد: أر ُد، صر نوِّ امْلُجر

. س  أعفال  النبفالء ))امْلُْس  ِ  [.813( ومضت ترَجته ]12/149نرِد( األرْثربر

 (.1524، إنام وجدته مرفوعا )َل أجدآل يف مسندآل املطبوع موقوفاا  (5)

 ثذا، واجلادة: "موقوفاا". (6)

ِن الريقفي (7)  ديث السابق، وانظر تعليقنا هناك عىل املعجم املفهرس.، مَض يف احلمسعود: هو أبو الفرج اْبُن احلرسر
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ط اُن  نْيِ القر ُد بُن احلُسر حُمرم 
اِب  ،(1) ه  ْبِد الور ُد ْبُن عر ثنا حُمرم 

لِ  ،(2) نْيُ ْبُن اْلور  ح (3)يِد ثنا احْلُسر

ةر  بر ، ثنا أبو ِقفالر نر ْيامر ُة ْبُن ُسلر ْيريرمر وأخربنا خر
ْهُل ْبُن َحر اد   ،(4) ُل سر ال  ت اب  الد  ثنا أرُبو عر

 ]ح[(5)

اُر  نف   الص 
ْعنُروف  ْبِد اهلل ِ ْبِن مر ُد ْبُن عر وأبنا حُمرم 

اِسنطِيج  ،(6) أبننا حممند بنن عيسنى الور
ثننا  ،(7)

 قال ،(8)عاصم بن عيل 
 
ناء طر ْعنىلر ْبنِن عر نْن ير وا: ثنا ُشْعبرُة، عر

بِينِه  ،(9) نْن أر ْبنِد اهللِ ْبنِن  ،(10)عر نْن عر عر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر و قر ْمر   .(11)« ِرَضا اهللِ ِ  ِرَضا اْلَوالِِد، َوَسَخُ  اهللِ ِ  َسَخِ  اْلَوالِدِ : »عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِن بِن اخلرلِْيِل الن  (1)  بِن احلرسر
نْيِ ُد بُن احُلسر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، أر انر اسر الُِح، ُمْسنُِد ُخرر اَِلُ، الص  ْيُخ، العر اُبْوِريج الش  عه ْيسر نامر ط اُن، سر ، القر

نِحْيح. وقننال اخللنييل: ثقننة. انظنر: اإلرشنناد للخلننييل ) ( الريقننا  البننن 15/318( سن  أعننفال  الننبفالء )3/839صر

ا ) غر  (.8/254ُقْطُلوبر

ْبِدّي  (2) انر العر بِيب بن ِمْهرر اِب بن حر ه  ْبد الور د بن عر اُبْوِرّي، ثقة عارف. التقريب )حُمرم  اء، الن ْيسر ر  ُبو أرَْحردر الفر  (.6104، أر

ِ ج  (3) لِْيِد الُقرر نْيُ بُن الور بْ  احُلسر اُل: أبو عر ُيقر يِلل ور ُبو عر ْوالرُهْم، أر ، ولقبه ثميل، ثقة. التقريب )مر اُبْوِريج  (.1359ِد اهللِ الن ْيسر

ناِ ج  (4) قر ْبنِد امْلرلِنِك الر  ِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ْبُد امْلرلِِك ْبُن حُمرم  نيُر، صندوَّ  طنئ تغن  عر ِ نيج الْض  ِ ِْ نةر البر ُبنو ِقفالربر ، أر

 (.4210هن(، َّ. التقريب )276حفظه ملا سكن بغداد، ما  سنة )

يج اْلبرْص  (5) زر نْقر  (.2654. التقريب )4، صدوَّ،   ِريج نالعر

ْبنِد من شيوخ أيب عبد اهلل ابن  (6) نا أرُبنو عر نر ر آل ثن ناآل، قنال: ]أرْخربر نْندر مندآل، يروي عنه يف مصنفاته، َل أجد له ترَجنة، ووجند  أن  ابنن مر

...[، التوحيد ) اِِنج ْصبرهر
اُر اأْلر ف   الص 

ْعُروف  بِْد اهلل ِ ْبِن مر ُد ْبُن عر  (، ووهم حمققه الفقيهي فرتجم لشيخ آخر.19اهلل ِ حُمرم 

هنن(. 287، أبو بكر الواسنطي، يعنرف بنابن أيب قنامش، قنال اخلطينب: ثقنة. منا  سننة )يسى بن السكنحممد بن ع (7)

 (.984(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )3/699تاريخ بغداد )

اِسطِ  (8) ْيب  الور اِصِم ْبِن ُصهر يِلِّ بِن عر اِصُم بُن عر  (.3067، القر  التيمي، صدوَّ ربام وهم، خ   َّ. التقريب )يج عر

ِ ج  (9) اِمِريج الُقرر  العر
 
طراء ْعىلر بُن عر  (.7845، ثقة. التقريب )ير

 (.4609، مقبول، بخ د   س. التقريب )عطاء العامري الطائفي (10)

ُة: وثقه اخلطيب، مَض، ] (11) ْيريرمر  [.818خر

 احلديث أخرجه أبو عبد اهلل ابن مندآل يف "غرائب شعبة"، ومن طريقه أخرجه املصنف، وانظر ما سبق.

د  2/805وأخرجه اخللييل يف اإلرشاد ) ِِن ( حر ر ، أرْخنربر ناتِم  َْحرِن اْبنُن أريِب حر ْبُد النر  نرا عر ، ثر ةر اأْلرهْبرِريج مر ْلقر اِسُم ْبُن عر نِي اْلقر ثر

ننِريج ترَجتننه يف: اإلرشنناد ) ، بننه. اأْلرهْبر ترننبر إِِلر  نناُبوِريج فِننيامر ثر نناِب الن ْيسر ه  ْبننِد اْلور ننُد ْبننُن عر ( تنناريخ اإلسننفال  2/775حُمرم 

 (.8/10ا  البن قطلوبغا )( الريق8/636)

 وهذا احلديث اختلف يف رفعه ووقفه.

، هبنذا اإلسنناد. ثنم رواآل 429( وابن حبان )1899فأخرجه الرتمذي ) نْن ُشنْعبرةر الِنِد ْبنِن احلرناِرِث، عر ( من طرينق خر

= 
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ن  [966] ، ثننا برِْشُ اِهيمر ِد ْبِن إِْبنرر اِشم  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  نِي هر ْوىلر بر و مر
ْمر  نرا أرُبو عر ثر د  حر : ور الر بِِه قر ور

اُف  و  نر الص  ْيامر ى، حدثني القاِسُم بن ُسلر ْبُن ُموسر
نةر  ،(1) اِوير أرُبو ُمعر ثنا ُشْعبرُة ور

نْن ير  ،(2) ْعنىلر ْبنِن عر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر و قر ْمر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر بِيِه، عر ْن أر ، عر
 
طراء ِرَضنا اهللِ ِ  ِرَضنا اْلَوالِنَدْيِن، : »عر

 .(3) «َوَسَخُ  اهللِ ِ  َسَخِ  اْلَوالَِدْينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى أر  = ور ا رر نذر كر هر ، ور نحج ا أرصر نذر هر ، بنه موقوفناا، وقنال: ور نْن ُشنْعبرةر ر عر ، الرتمذي من طريق ُغنْدر نْن ُشنْعبرةر ، عر اُب ُشنْعبرةر ْصنحر

الِِد ْبِن احلراِرِث. ْ ر خر ُه غر عر فر ا رر دا ُم أرحر ْعلر الر نر ا، ور ْوُقوفا  مر

 قلت: قد توبع خالد بن احلارث يف رفعه ثام عند املصنف، ورفعه آخرون.

نل  يف تناريخ واسنط )ص ْحشر ( منن 14/147( والنذهبي يف السن  )2/617( واخللنييل يف اإلرشناد )45فأخرجه بر

، عن شعبة، به مرفوعاا.
ِ
اء ْرقر ْيِد ْبِن أريِب الز   طريقني عن زر

نْبل عن عبد الرَحن بنن مهندي، عنن شنعبة، بنه 7249وأخرجه احلاثم ) ( من طريق هارون بن سليامن وأَحد بن حر

 ْ نىلر ُشر نِحيُح عر نِديُث صر ا حر نذر ناآُل، مرفوعاا، وليس يف املطبوعة )عن أبيه "عطاء"(، وقنال احلناثم: هر جر ْ ُ ررِّ َلر ِ  ُمْسنلِم  ور

 ووافقه الذهبي.

نه شعيب األرنؤو . انظر: الصحيحة )  (  : شعيب. وانظر التاِل.2009( ُسنرن الرتمذي )516وصححه األلباِن وحس 

 جاء  ثنيته عند أيب عيل ابن شاذان واخِللرِعي: )أبو حممد(.  (1)

ا حُمرم   نر ر نر وقال أبو عيل ابن شاذان: )أرْخربر ْيامر اِسنمر ْبننر ُسنلر  اْلقر
ند  نا حُمرم  بر نِمْعُت أر : سر نالر نى، قر ن ْبنُن ُموسر نرا برِْشُ ثر د  : حر الر ، قر د 

افر  انر ِمْن ِجيراِد ِعبراِد اهلل ِ  - الط و  ثر  ...( فذثر احلديث. وَل أجد للقاسم ترَجة.- ور

لرِميج  (2) اِسِم الس  ِشْ ِ ْبِن القر ْيُم بُن بر ، ثقة ثبت ثري  التدليس واإلرسال اخلفي، ع. التقريب ) هو ُهشر يج
اِسطِ  (.7312الور

، صدوَّ، مَض ]كسابقه (3) : هو ابن ممر كر اِشم  نِي هر ْوىلر بر و مر ْمر  ى: ثقة، مَض ]863. أرُبو عر  [.805[. برِْشُ ْبُن ُموسر

ى "جزء يف احلديث من رواية أيب عنيل ابنن شناذان، وهنو النصنف األول وأخرجه أب و عيل ابن شاذان يف جزء له ُيْدعر

[ 90 العمريننة جناميع –عنا   3826الظاهرينة، جمنوع رقننم /ب( ]9منن اجلنزء الريناِن مننن أجنزاء ابنن شنناذان" )َّ

ِعي  7445والبيهقي شعب اإليامن ) ادس عرش من اخِللر ى، به.943اِ  )( واخِللرِعي يف الس   ( من طريق برِْشِ ْبِن ُموسر

 (.466وانظر جلزء ابن شاذان: فهرس جاميع العمرية )ص

اف يف رفعه،،  وقد خولف الصو 

نل يف تناريخ واسنط )ص ْحشر ( منن طرينق زثرينا بنن حيينى بنن صنبيح. وأخرجنه اخلطينب يف اجلنامع 45فأخرجه بر

ْيِ  بن يونس،1698ألخفالَّ الراوي ) ، به موقوفاا. ( من طريق رُسر ِش   ْيِم ْبِن بر  ثفالَها عن ُهشر

(. وانظر: الريقا  البن قطلوبغنا 8/253هن(. الريقا  )235زثريا: قال عنه ابن حبان: ثان من املتقنني، ما  سنة )

(4/329.) 
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، ]ح[ [967] ةا ازر ِريِم إِجر ْبِد الكر ِد ْبِن عر ْن حُمرم  ، عر ْينرُب اْبنرُة أرَْحردر ْتنرا زر ر  أرْخربر

 ) االر ِْ  قر ِد ْبِن نر ْن حُمرم  آُل، عر ُ ْ غر ي ور دِّ )وأنا جر
ْتِح  (1) ُبو الفر ناتِيلر : أبنا أر ننْيُ ، أبننا اْبنُن شر احلُسر

، أنا يِّ انر  اْبُن الُبرْسِ اذر يِلِّ اْبُن شر اُن، ثنا أرُبو عر ْهقر ب اِس الدِّ ِد ْبِن العر ُة ْبُن حُمرم  ْزر آل ، أنا َحر نْندر ُد ْبُن مر حُمرم 

اِِنج  ْصبرهر
رل اأْلر ْن ذر بِيِب، عر ْن حر ُش، عر ، ثنا األرْعمر ِرير  ى، ثنا جر اِهيُم ْبُن ُموسر ، ثنا إِْبرر

ِعيِد  ،(2) ْن سر عر

َْحر  ْبننِد الننر  بِيننِه  ،(3)ِن ْبننِن عر ننْن أر ننُس  ،(4)عر فر رننا نر ؛ فر هِن  يحر ُسننبجوا الننرِّ : الر تر ننالر ْعننب  قر ِّ ْبننِن ثر ننْن ُأيبر عر
(5) 

َْحرن  .(6) ِالر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بني القوسني ثتبه فوَّ السطر، وثتب بعدآل: "صح". (1)

ةر اهْلر  (2) ارر ْبِد اهللِ ْبِن ُزرر رج ْبُن عر اِِنج ذر ، ثقة عابد رمي باإلرجاء، ع. التقريب ) ْمدر رر اْلُكويِفج ُبو ُعمر ، أر  (.1840امْلُْرِهبِيج

اِعيج  (3) ى اخلُزر ْبزر َْحرِن بِن أر ْبِد الر  ِعيُد بُن عر ، ثقة، ع. التقريب ) سر ُهُم الُكويِفج ْوالر  (.2346مر

 (.3794صحايب، ع. التقريب ) (4)

، ثام أن فيها عنذاب. انظنر: إبطنا (5) ج  رر ُهور الت ْفِرْيُ ، ف ن الريح فيها فر َْحرن(: ِمنر الت نِْفْيِس، ور ُس الر  فر را نر ل التنأويفال  )فر هِن 

 (.6/159( بيان تلبيس اجلهمية )250عىل )صأليب ي

نيِِّدّي، مَضن 760. زيننب بننت أَحند: مضنت ]إسناده صنحيح (6) نر  اْبنُن الس  ْعفر ُبنو جر نِرْيِم: هنو أر ْبنِد الكر نُد بنُن عر حُمرم  [. ور

ن959[. ورجال اإلسناد الرياِن إىل ابن مندآل: سبقوا ]816] اُء [. وإبراهيم بن موسى: هو أبنو إسنحاَّ التميمني الفر ر 

ِغِ ، ثقة حافظ، مَض ] ُب بِالص  ق  ، ُيلر اِزيج ْبِد احْلرِميِد، ثقة صحيح الكتاب، قيل: ثنان يف 896الر  : هو اْبُن عر ِرير  [. وجر

، ثقننة فقيننه جليننل، وثننان ثرينن  اإلرسننال 764آخننر عمننرآل هيننم مننن حفظننه، مَضنن ] ابِننت  : هننو اْبننُن أريِب ثر بِيننب  حر [. ور

 [.878والتدليس، مَض ]

اُن يف جزئه احلديريي، ومن طريقه أخرجه املصنف.ا ْهقر  حلديث أخرجه َحزة الدِّ

 (. 21139وهذا احلديث اختلف يف رفعه ووقفه، وانظر تفصيل ذلك يف حتقيق املسند )

، به.969وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  ) انر ْهقر ةر الدِّ ْزر ، عن َحر انر  اْبِن برِْشر
نْيِ  ( عن أريِب احْلُسر

( منن طرينق جرينر بنن عبند 3075( واحلناثم )10706( والنسائي يف الكربى )1196خرجه عبد اهلل يف السنة )وأ

ناآُل، وقنال النذهب جر ْ ُ ررِّ َلر ، ور
نْيِ نْيخر ِ  الش  ْ ىلر ُشر ِحيح  عر ِديث  صر ا حر ذر ي: احلميد، هبذا اإلسناد، موقوفاا. وقال احلاثم: هر

 عىل ُش  البخاري.

ُد ْبنُ  ْيل  عن األعمش، هبذا اإلسناد مرفوعاا، أخرجه الرتمذي ) خالفه حُمرم  ( من طريقه، وقنال الرتمنذي: 2252ُفضر

. وصححه األلباِن مرفوعاا وموقوفاا يف الصحيحة ) ِحيح  ن  صر سر ِديث  حر ا حر ذر  (. وانظر التاِل.2756هر
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ا ا [968] نر ر  أرْخربر
ِ
اء ُد ْبُن ْبُن أريِب اهلرْيجر ْبِد اهلراِدي ]ح[، أبنا حُمرم   عر

ور 
ُبنو  (1) ، أبننا أر ِفيج يرى الري قر ْ : أنا حير االر ِعيلر اخْلرطِيُب قر ُد ْبُن إِْسامر : أبنا حُمرم  الر ُد ْبُن امْلُِحبِّ قر حُمرم 

ار   ْدنرانر اْبُن أريِب نِزر انِي ُة قاال: أنا  (2)عر ُة اجُلوْزدر مر
فراطِ آلور ْكِر اْبُن ِريذر ُبو بر اِسمِ أر ، أنا أر ،  ُبو القر اِِنج ر الط ربر

ْميِلج  اُر الر  ف  ِعيلر الص  نرا أرَْحرُد ْبُن إِْسامر ثر
(3)،  

ِ
ناء ْرقر ْيِد ْبنِن أريِب الز  اُروُن ْبُن زر نرا هر نرنا أريِب  ،(4)ثر نرنا  ،(5)ثر ثر

ب اد   ِشْبُل ْبُن عر
(6)،    ْ ِعيلر ْبِن ُعمر ْن إِْسامر عر

ةر  ،(7) ْينرر ْن أريِب ُهرر نىلر  عر نِدْمُت عر نا نر نُر: مر نالر ُعمر : قر نالر قر

ُسولر اهللِ  ْ أرْسأرْل رر ىلر أرِنِّ َلر ا نرِدْمُت عر  مر
 
ء ْ ْلُتُه   ر نأر نْد سر ُقْلنُت: قر : فر ةر ْينرر ُبنو ُهرر نالر أر يِح. قر ِن الرِّ عر

 : نالر قر ت فر يُح مِم نا ِهنير ُسنولر اهللِ، النرِّ نا رر ُقْلُت: ير ا فر نْهر نِو، َوَيْبَعُثَهنا ِمنْن َرْوِح اهللِ»عر ْْحَ ، َيْبَعُثَهنا بِالرَّ

در بِِه اْبنُُه «. بِاْلَعَذاِب  ر  فر ، تر ْيد  ْن ِشْبل  إاِل  زر ْرِوآِل عر ْ ير َلر
(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) . ُد ْبُن امْلُِحبِّ ا حُمرم  نر ر أرْخربر  أي: ور

ْيُخ اجلرلِيُل  (2) رالش  رر امْلُطره  ْيِخ أريِب ُعمر ُد بُن أرَْحردر اْبِن الش  ْدنرانر حُمرم  ُبو عر ر الن بِيُل، أر م  نِد  ، امْلُعر نيِلِّ بنِن حُمرم  د بنن عر  حُمرم 
ار  بن أريِب نِزر

   ْ : ُهنور  بِن أرَْحردر بِن ُبجر اِِنّ نْمعر نالر الس  ، قر ةر  بنِن ِرْينذر
ْكنر  ( ِمنْن أريِب بر نِغْ ر نمر الص  : )امْلُْعجر ِمعر ، سر اِِنج ْصبرهر

، األر ِعيج بر ، الر  نْيخ  شر

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ الِح  ، صر  (.19/457هن(. س  أعفال  النبفالء )516سديد 

(، وقنال أبنو 72د القايص والداِن إىل تراجم شنيوخ الطنرباِن" )َل أجد له ترَجة، وقد ذثرآل نايف املنصوري يف "إرشا (3)

 احلسن السليامِن: )جهول احلال(، وهو ثام قال.

( يف إسننناد  لننه فقننال: )نننا أَحنند بننن إسننامعيل الصننفار الننرميل قرابننة أيب عمنن  ابننن 18/106وذثننرآل ابننن عسنناثر )

 النحاس...(.

ْرقر  (4) ْيِد ْبِن أريِب الز  اُروُن ْبُن زر بِيج هر
ِزيدر الت ْغلِ  ير

ِ
، صدوَّ، د س. التقريب )اء ى امْلرْوِصيِلج  (.7226، أرُبو ُموسر

بِيج  (5)
ِزيدر الت ْغلِ  ير

ِ
اء ْرقر ْيُد ْبُن أريِب الز  ، ثقة، د س. التقريب )زر  امْلرْوِصيِلج

د  ُبو حُمرم   (.2138، أر

اِرُئ  (6) يج القر  امْلركِّ
ب اد   (.2737، ثقة رمي بالقدر، خ د س فق. التقريب )ِشْبُل ْبُن عر

 َل أجد له ترَجة. (7)

ار ح (8) فَّ د به الصَّ  وحممند بنن عنن هنارون.  -وهو َمهوَ اَاَ  –ديث صحيح، وهذا إسناد منكر، تفرَّ
ِ
ناء اْبنُن أريِب اهلرْيجر

ْبِد اهلراِدي: مَض ]738املحب )عم أيب املصنِّف(: سبقا ] ُد ْبُن عر ِعيلر اخْلرطِينُب: هنو 818[. وحُمرم  نُد ْبنُن إِْسنامر حُمرم  [. ور

ا، مَض ْردر يُب مر
طِ ، مَض ]832 ]خر ْعد  ُْمْوِد بِن سر يرى بُن حمر ْ : هو حير ِفيج يرى الري قر ْ حير آل: سنبقا 794[. ور اْبنُن ِرينذر ُة ور مر

اطِ فر [. ور

[926.] 

 (.781(، ومن طريقه أخرجه املؤلف. وانظر: املعجم املفهرس )26احلديث أخرجه الطرباِن يف املعجم الصغ  )

 (، بمريله.2223وهو يف املعجم األوسط )

= 
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اِمعِ  ِل ِمْن "جر نرا يِف األرو  ُهور ِعنْدر ةر  ور ْيرر ْن أريِب ُهرر ْيس  عر " لرِيرابِِت ْبِن قر ر  ْعمر مر
 /ب[100/ ] .(1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..7631وأخرجه أَحد ) = نالر ةر قر ْينرر نا ُهرر بر ، أرن  أر نْيس  ابِنُت ْبنُن قر نِي ثر ثر ند  ، حر ْهنِريِّ نِن الزج ، عر نر  ْعمر نرنا مر اَِّ، ثر ز  ْبنُد النر  نرا عر . ( ثر

 .يف حتقيق املسند فذثرآل، ويف أوله سؤال عمر وجواب أيب هريرة، وليس فيه ند  عمر. صححه شعيب األرنؤو 

. وانظر يف سنن أيب داود ( من طريق عبد الرزاَّ، َمتِاا باملرفوع منه، وصححه األلباِن5097)وأخرجه أبو داود 

 (. وانظر ختري  املصنِّف.1564( )133علل الدارقطني )

 (، وانظر اهلامش السابق.20004جامع معمر بن راشد ) (1)
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 باب
افِِعيج  [969] اِهيمر الش  ْبِد اهللِ ْبِن إِْبرر ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر الر أر قر

نى  (1) نُر ْبنُن ُموسر نرا ُعمر ثر ند  : حر

ِزيج  الت و 
اُن  ،(2) ف  ِد ْبُن ثر  ،(3)ثنا عر مر ْبُد الص  انر ثنا  عر ْيسر

نْن  ،(4) ، عر ةر ترنادر نْن قر ، عر ةر نلرمر ْن َحر اِد ْبِن سر عر

ِن الن بِيِّ  ، عر ب اس  ِن اْبِن عر ، عر ةر :  ِعْكِرمر الر ..نَرَأيْ »قر نِمْعُت  ،(5)احلديث « ُ  َرِّبي ناُن: سر ف  نالر عر قر

ُعنوآُل، ثننا  : در نالر قر ا احْلرنِديِث فر نذر نْن هر ةر ُسنِئلر عر نلرمر َحر ادر ْبنر سر
ي  (6) نْ ِ نا يِف اْلبرْينِت غر مر ُة ور ترنادر بِنِه قر

آلُ  ُ ْ غر ور
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقْيُه، ُمْس  (1) ُة، الفر ُث امْلُْتِقُن، احُلج  دِّ اُ ، امْلُحر ْينهِ اإِلمر ْبُدور اِهْيمر بنِن عر ْبِد اهللِ بِن إِْبرر ُد بُن عر اَِّ، حُمرم  ، نُِد الِعرر اِديج ْكنر  البرْغندر ُبنو بر ، أر

ْيفالرنِي ا  )الغر
ِ
اء اِحُب األرجزر اُر، صر ف  اُز، الس  ، البرز  افِِعيج مر الش  احر نزر تر ، ور

نة  راعر نْن َجر نِة عر اير ور در بِالرِّ نر  فر تر الِيرِة، طرالر ُعُمُرآُل، ور ِ ( العر

الر اخلرطِيْ  ِة. قر ارر ُد إىِلر البفاِلرِد يِف التِّجر د  ر رتر انر ير ثر ُعُلوِّ إِْسنراِدآل، ور انِِه ور برُة؛ إِلْتقر لر ْيِه الط  لر ريِْ ر احلرِدْيِث عر ْبتاا ثر ةا ثر انر ثِقر ننر  ُب: ثر سر حر

ند  أروْ  ْقنِت أرحر لِنكر الور نانر يِف ذر نا ثر ، مر برنل  نة  جر : ثِقر ُقْطنِيج ارر نالر الند  قر ْبواباا. ور أر رعر ُشيوخاا ور نُق ِمنْنُه. تنويف سننة الت ْصنِْيِف، َجر ثر

 (.16/39هن(. س  أعفال  النبفالء )354)

ِميج  (2) رِّ ى ْبن ف وز أرُبو حفص امْلُخر ر ْبن ُموسر ، ترجم له اخلطينب والسنمعاِن والنذهبي، وسنكتوا ُعمر ِزيِّ ، ويعرف بالت و 

 (.6/786( تاريخ اإلسفال  )3/107( األنساب )13/55هن(. تاريخ بغداد )284عنه، ما  سنة )

ْبِد اهللِ البراِهيِلج  (3) اُن بُن ُمْسلِِم بِن عر ف  اُر، ثقة ثبت وربام وهم، قال ابن معني: أنكرنناآل يف صنفر عر ف  يج الص  ِ ِْ نر البر ُبو ُعرْيامر ، أر

 (.4625هن(، ع. التقريب )219سنة تسع عرشة، ما  بعد )

بِينه. قال احلسيني: غ  معروف. ونقل ابن حجر عنه أنه قال (4) : فيه نظر. ثم قال ابن حجر: أرُظنُه األول تصحف اْسم أر

يعني عبد الصمد بنن حسنان املنروروزي، وقنال األلبناِن: ابنن ثيسنان أعنىل طبقنة منن ابنن حسنان، فيحتمنل أهننام 

 (.433( ظفالل اجلنة )658( تعجيل املنفعة )541متغايران. اإلثامل يف ذثر من له رواية يف مسند أَحد )

َراءُ : »-ثام عند اخلطيب  –بتاممه  ونصه (5) ٌو َْحْ  «.َرَأْيُ  َرِّبي َتَعاَ  ِ  ُصوَرِة َشاب  َأْمَرَد، َعَلْيِه ُحلَّ

نا. (6) ثر  ثنا: أي حد 

لر منكر (7) : مَض ]. َحر اُد ْبُن سر ةر ، ثقة ثبت، مَض ]711مر ُدْويِسج ةر الس  امر ُة: هو ابُن ِدعر ترادر  [.793[. وقر

، به.13/55أخرجه اخلطيب يف تار ه ) ِزيِّ ، عن الت و  ِّ رر اخْلُُتيلِّ  ( من طريق ُعمر

 ون الزيادة املنكرة.د«. َرَأْيُ  َرِّبي َتَباَرَ  َوَتَعاَ  »( عن عفان، باملرفوع منه، ولفظه: 2634وأخرجه أَحد )

ْعُقنوبر الرخنامي، عنن عفنان، بنذثر 899وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) ْضنِل ْبنِن ير ( منن طرينق اْلفر

 قصته فقط.

، عن عفان، هبذآل الزيادة املنكرة، دون 3/49وأخرجه ابن عدي يف الكامل ) نْبرل  اَّر ْبِن حر نْبرُل ْبُن إِْسحر ( من طريق حر

 قصة عفان.

= 
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[970]  : رر
اثِ سر افِِعيِّ اْبِن عر  ْبِن ِهبرِة اهللِ الش 

نْيِ يِلِّ ْبِن احلُسر اِسِم عر طِّ احلرافِِظ أريِب القر ْأُ  بِخر رر قر

ْكننرِ  نن ْبننِن أريِب بر ِ ِْ ننُد ْبننُن أريِب نر ْكننر  حُمرم  ُبننو بر ننا احلرننافُِظ أر نر ر اِِنج ُثننم   أرْخربر ْفُتننور اِهيمر الل  ننيِلِّ ْبننِن إِْبننرر ْبننِن عر

اِِنج  ْصبرهر
ُبنو  ،(1)األر نْيُخ امْلُْقنِرُئ أر الِنِدي الش  ناُل ور نرا خر ر : أرْخربر الر ْيِه، قر لر يِت عر اءر ا بِِقرر اجًّ  حر

ِئذ  ْومر ِد ر ير قر

ب ن اِحِد ْبِن العر ْبِد الور ِد ْبِن عر ب اُس ْبُن حُمرم  ْضِل العر اِِنج الفر ارر  النر 
نر  ْعفر اِس ْبنِن جر

ِة ُأْسنتراِذي  (2) اءر بِِقنرر

اِحِد  ْبِد الور ِد ْبِن عر ْكر  حُمرم  ِقيِه أريِب بر ْيِخ الفر الش 
ُن  (3) ِج ُعنرْيامر نرر ُبو اْلفر ، أبنا أر ْبِعنير سر ْربرع  ور نرةر أر اآُل سر ن  و  در

، أبنا أرُبو ِجيج اَّر اْلرُبْ َْحرنُد ْبنُن  ْبُن أرَْحردر ْبِن إِْسحر ، ثنا أر كِيم  اِهيمر ْبِن حر ِد ْبِن إِْبرر ْمِرو أرَْحرُد ْبُن حُمرم  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بنه. 3/49خرجه ابن عدي يف الكامل أيضاا )وأ = ةر نلرمر ننا َحر ناُد ْبنُن سر ثني أيب، ثر ند  ، حر ريِ   ْيى ْبِن ثر ُن ْبُن حير نا احْلرسر ثر د  ( حر

 دون قصة عفان.

، هبذا اإلسناد، بلفظ: 2580وأخرجه أَحد ) اِمر  ِد بِن عر  يادة املنكرة.دون الز«. َرَأْيُ  َرِّبي َتَباَرَ  َوَتَعاَ  »( عن األرْسور

اِهيمر 938( ومن طريقه البيهقي يف األسامء والصفا  )49 - 3/48وأخرجه ابن عدي يف الكامل ) ( من طريق إِْبرر

، به. دون قصة عفان. ةر لرمر ، ثفالَها عن َح اِد بن سر اِمر  ِد بِن عر  واألرْسور
ْيد   ْبِن أريِب ُسور

نىلر ( من طر18وأوردآل ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) نا عر هر ُطُرُقنُه ُثلج رْيُبنُت، ور ا احْلرنِديُث ال ير نذر يق ابن عدي، وقال: هر

. ةر لرمر  َحر اِد ْبِن سر

، بنه. ثنم قنال: 10/113وأخرجه الذهبي يف الس  ) ناِمر  ِد بِن عر (، من طريق البيهقي يف الصفا  ب سنادآل إىل األرْسور

ةر يِف ا فالرمر ْسأرُل اهللر الس  ، نر ر  ربر  ُمنْكر اُتنُه "خر ُرور ، ور الر ُمْسلِم  ، ور اِريِّ ِ  الُبخر ْ ىلر ُشر ْيِن، فرفالر ُهور عر ِمننْير  -لدِّ نْ ر ُمت هر ناُنوا غر إِْن ثر ور

النِّْسيراِن". - أِ ور ْعُصْوِمنْير ِمنر اخلرطر امر ُهْم بِمر  فر

السلسننلة الضننعيفة  قننال األلبنناِن: خننرب منكننر ثننام قننال الننذهبي يف "السنن "، ولعننل العلننة تكمننن يف عنعنننة قتننادة.

(13/725.) 

يِلل ب (1)  أرَْحردر بِن عر
ْكر  اِع بِن أريِب بر ِْ  ُشجر ُد ابُن أريِب نر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُث امْلُِفْيُد، أر دِّ اُ ، امْلُحر ، اإِلمر اِِنج ْصنبرهر

، األر اِِنج ْفُتنور اِهيمر الل  ِن إِْبنرر

انر  ى أرْصبرهر ة  ِمْن ُقرر ْرير اُن": قر ْفُتور انِعناا، و"لر ِقن اا قر ابِنداا، فر ةا عر احِلاا، ثِقر ْيخاا صر انر شر ثر ، ور ريِْ ر ِمعر الكر سر ُف، ور ا الر ُيْوصر تربر مر ، ثر

لر  آل يِف طر َّر ُعُمرر ْصنِيفاا ِمنُْه، اْسترغرر تر ْثريررر ُثُتباا ور ْ أررر يِف ُشُيْوِخي أر : َلر ى املرِدْينِيج ُبو ُمْوسر الر أر قر ثِتْ ور ْصننِيِفِه ِب احلرِدْيِث، ور تر برتِنِه ور

ننرةر ) نا ر سر . مر نرر أردبر ْقبرنلر ور نْن أر م  ترنبر عر ُطِرِقنه، ثر اِرف  بِاحلرِدْيِث ور : ُهور عر اِِنج ْمعر الر الس  قر نررِشآِل. ور هنن(. ووثقنه ابنن 433ور

 (.20/74( س  أعفال  النبفالء )54( التقييد البن نقطة )11/218نقطة. انظر: األنساب للسمعاِن )

نرةر )ال (2) ر سر ْقتِِه، ُتُويفِّ ايِِخ ور شر ىلر مر أر الُقْرآنر عر رر يُر، قر ِ ى 474ْض  ة  ِمنْن ُقنرر ْرير اُن": قر ارر ، و"رر بِيج هر الذ  اِِنج ور ْمعر نُْه الس  تر عر كر هن(، سر

. األنساب ) انر  (.10/369( تاريخ اإلسفال  )6/30أرْصبرهر

 َل أجدآل. (3)
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ْكر   ُبو بر طِي ةر أر اِسِم ْبِن عر القر
ر   ،(1) ام  نُْصوِر ْبِن عر ْيُم ْبُن مر ثنا ُسلر

نِي أريِب  ،(2) ثر د  حر
(3)،  ، نةر يعر

ِ ِن ابِن هلر عر

، عر  ابِر  ْن جر ، عر ِ ْ بر ْن أريِب الزج  .(4)« َيْضَحُك َحتَّي َتْبُدو َنَواِجُذهُ   إنَّ اهللَ»قال:  ِن الن بِيِّ عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُر احلافظ (1) اِزيج البرز  (. وانظنر: تناريخ 2/67، قال ابن أيب حاتم: ثتبننا عننه وهنو صندوَّ ثقنة. اجلنرح والتعنديل )الر 

ا )6/275( تاريخ اإلسفال  )5/172دمشق ) غر  (.1/462( الريقا  البن ُقْطُلوبر

 أبو احلسن املروزي، سكن بغداد، قال ابن أيب حاتم: روى عننه أيب وسنألته عننه فقلنُت: أهنُل بغنداد يتكل منون فينهت (2)

ْه، سألُت ابن أيب الريل  عنه فقلت له: إهنم يقولون ثتب عن ابن علية وهو صغ ت فقال: ال، ثنان هنو أسنن  فقال: مر

آُل أبو حناتم. اجلنرح والتعنديل ) ْمرر نر أر ( مينزان 10/321( تناريخ بغنداد )4/216منا. وقال الذهبي يف تار ه: حس 

 (.5/834( تاريخ اإلسفال  )2/232االعتدال )

نْ (3) لرِميج مر يِّ السج ِ ريِ   أرُبو الرس  ِر ْبِن ثر ام  نانر ُصوُر ْبُن عر ، ثر ناِِنج بر نالُِح، الر  ينُ،، الص 
اِعُظ، البرلِ ، النور نيج ِ ِْ : البر ِقينلر ، ور اِِنج اسر ، اخلُرر

ِديمر الن ظِِ  يِف  ِريِك الُقُلنوِب إىِلر اهللِ، عر ْ حتر ِة ور ِة امْلرْوِعظر غر ى يِف برفالر ْيِه امْلُنْترهر انر إِلر ثر الت ْذثِِ ، ور ِة ور ُعندر ِصنْيُتُه،  امْلرْوِعظر بر نظر ور عر ور

ْقنع   ْعظِنِه ور لِور ، ور
ْشنيرة  خر ، ور

نه  لج أر تر ، ور
نىلر ُزْهند  نطرنِوي عر انر ير ثر يِه اخلرْلُق، ور لر احمر عر زر تر ِع ِمننر  ور نلِّ ُكنْن بِامْلُترضر ْ ير َلر يِف النجُفنْوِس، ور

 احلرِدْيِث.

نرناثِ  نُه مر ناَّر لر سر (، ور نر  ِدْيرُينُه ُمنْكر : )حر نِديل الر اْبُن عر قر . ور ِويِّ ْيسر بِالقر ، لر اِعظر ور اِحُب مر : صر اتِم  الر أرُبو حر اآل  قر نُه ور ن  ْقيِضن بِأر ْ ر تر

 : ُقْطنِيج ارر الر الد  قر ا.ِجّداا. ور ْيهر لر ُع عر اِدْيثر الر ُيترابر اء أرحر فر ْن ُضعر ْرِوي عر نم   ير هج ر نانر فِينِه جتر ثر ، ور : الر ُيِقيُم احْلرِديثر ْييِلج الر الُعقر قر ور

. تاريخ دمشق ) ْهم  ِب جر ْذهر  (.9/93( س  أعفال  النبفالء )60/324ِمْن مر

الْ باطل ِبذا اللفظ (4) : مَض ]. ابن عساثر: هو صاحب "تاريخ دمشق". ور ِجيج : هو ابن 766رُبْ كِيم  و اْبُن حر ْمر  [. وأرُبو عر

، صدوَّ، مَض ] : هو عبد اهلل، ضنعفوآل، مَضن ]863ممر كر ةر يعر
ِ [. وأبنو النزب : هنو حممند بنن ُمْسنلِم  743[. وابن هلر

، صدوَّ يدلس، مَض ] يج  [.710امْلركِّ

ن ِميِّ  ِديِث الُوُروِد عىل الِا  )اجلرهر (، وفيه: أن  النبي  وهو قطعة من حر هو النذي يضنحك حتنى تبندو نواجنذآل  نير

ِه  َزُأ ِِّب َوَأْنَ  َرب  اْلَعاَْلَِْي : )حينام يقول العبُد لربِّ  (.َأَُتْ

، فأخرج القاِض أبو يعىل يف إبطال التأويفال  ) ةر يعر
ِ ُبنو 202والُعهدة فيه عىل ابن هلر ، ننا أر بِيب  ِة ْبِن شر لرمر ( من طريق سر

بْ  ِن اْلنُورُ عر ْبِد اهلل ِ عر ابِرر ْبنر عر أرلر جر ُه سر ن  ، أر ِ ْ بر ْن أريِب الزج ، عر ةر يعر
ِ َْحرِن امْلُْقِري، نا اْبُن هلر ُسنولر اهلل ِ ِد الر  نِمْعُت رر : سر نالر  وِد، قر

ُقوُل:  ُكنْم، َفَيُقوُلنوَن: َحتَّني َننُْظنَر إَِلْينَك، َفَينَتَج »... ير : َأَننا َرب  َُ َواُتنُه، ُثنمَّ َينَْطلُِقنوَن َفَيُقو نْم َيْضنَحُك َحتَّني َتْبنُدَو ََمَ اَّ ََمُ

 «.َيْتَبُعوَنهُ 

نْن أريِب 18/236وأخرجه الطربي يف تفس آل ) ، عر نةر يعر
ِ ، ثنا اْبُن هلر   ْ ريِِ  ْبِن ُعفر ِعيُد ْبُن ثر ى، ثنا سر نِي أرَْحرُد ْبُن ِعيسر ثر د  ( حر

ا أرْلُت جر : سر الر ، قر ِ ْ بر افِِه أرْو نرحْ الزج ُة أرْضعر ر رشر عر لِكر لركر ور يرُقوُل: ذر : فر الر يرْسأرُل، قر : فر الر ِن اْلُوُروِد... قر ْبِد اهلل ِ عر نا، بِرر ْبنر عر هر ور

اُسُه. أررْضر اُتُه ور رور ْبُدور هلر ت ى تر ُك حر يرْضحر : فر الر ْسترْهِزُئ يِبت قر بِّ تر ا رر يرُقوُل: ير : فر الر  قر

ا املقرئ هكذا رواآل ابُن هلرِ  ةر ب دراج هذا اللفظ املنكر، وسعيد: روى عنه بعد االختفال ، أم  وهو عبد اهلل بن يزيند  –يعر

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فروايته عن ابن هليعة قديمة، لكن ابن هليعة مدلِّس، وقد عنعنه، وهو يف نفسه ضعيف ال حيت  به. –املكي  =

ةر وَل يذثر هذا الل يعر
ِ ِحينِيج عن ابن هلر ْيلر فظ املنكر، وهو منن قندماء أصنحابه، وتابعنه َجاعنة  عنىل ذلنك، وقد رواآل الس 

 وسيأيت بعد قليل يف ختري  حديث الورود.

 الصواب من ذلك:

نْن 309)-(186( ومسلم )3595أخرج أَحد ) ، عر ةر بِيندر نْن عر ، عر اِهيمر ْن إِْبرر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ، عر ةر اِوير ( من طريق أريِب ُمعر

ْسُعود   ْبِد اهللِ ْبِن مر ُسوُل اهللِ عر الر رر : قر الر َُ َلنُه: َلنَك الَّنِذي : »قر إِِّني َلَْعِرُف َِخَر َأْهِل النَّناِر ُخُروًجنا ِمنَن النَّناِر... َفُيَقنا

: َأَتْسَخُر ِِّب َوَأْنَ  اْْلَلُِك  َُ : َفَيُقو ََ ْنَيا، َقا َة َأْضَعاِف الد  ُسنولر « ََتَنَّْيَ  َوَعَِشَ ْينُت رر أر ْد رر قر لر : فر الر ت نى  اهللِ  قر نِحكر حر ضر

اِجُذآُل. واللفظ ملسلم. ْ  نرور در  بر

ْبنِد اهلل ِ ْبنِن  -واللفنظ مننه  -( مطنوالا 8751( َمتِناا، ويف )3424وأخرجه احلناثم ) نْن عر ، عر نوَّ  رْسُ منن طرينق مر

ْسُعود   ْنيرا ُمنْمر ْيُتُكْم ِمرْيلر الدج ْوا إِْن أرْعطر ْ ترْرضر ُْم: أرَلر يرُقوُل هلر نالر ... فر ات قر افِهر نةر أرْضنعر ر رشر عر ا ور ْفنرْيُتهر ْوِ  أر ا إىِلر ير ْقُتهر لر ْوِ  خر ُذ ير

لر  امر بر : فر وَّ  رْسُ ُسنولر اهلل ِ مر نِمْعُت رر ْبنُد اهلل ِ: سر نالر عر قر ... فر نِحكر انر ِمنر احْلرنِديِث إاِل  ضر ا امْلركر ذر ْبُد اهلل ِ هر ا  ،ر عر نذر ُث هِبر حُيرندِّ

لر احْلر  امر بر ا، فر ارا اِسنِه ِديِث ِمرر س  ِمنْن أررْضر ْبنُدو آِخنُر رِضْ ير اُتنُه ور رور ْبنُدور هلر ت نى تر نِحكر حر ا احْلرِديِث إاِل  ضر ذر انر ِمْن هر ا امْلركر ذر ،ر هر

اِن:  ْنسر ْوِل اإْلِ أرْنتر امْلرلُِكت»لِقر ُأ يِب ور زر ْ  احلديث.«... أرهتر

ُه احلاثم، و حر ح  (. 3704( صنحيح الرتغينب والرتهينب )3129صححه األلبناِن. انظنر السلسنلة الصنحيحة )صر

 [.1016وانظر ما سيأيت برقم ]

يج يف الرشيعة ) ْبندُ 646وأخرجه اَُجرِّ نةر عر ْيفر ُبو ُحذر ، نا أر ِزيج  امْلرْرور
د  ْ ُ ْبُن حُمرم  ، نا ُزهر ِِلج نْدر  الص 

د  ُر ْبُن حُمرم  ْعفر نرا جر ثر د   ( حر

بِيِه، ْن أر ، عر ِقيل  اِهيُم ْبُن عر ، نا إِْبرر اِِنج نْعر ِريِم الص  ْبِد اْلكر ِد ْبِن عر نِن الن بِنيِّ  اهلل ِ ْبُن حُمرم  ، عر ابِر  ْن جر ، عر
ْهِب ْبِن ُمنربِّه  ْن ور يِف  عر

 : الر ِة اْلُوُروِد قر ْم »ِقص  ُ ْم َرِب  ابِر  «َيْضَحُك  َفَيَتَجاَّ ََمُ الر جر ُسولر اهلل ِ ، قر أرْيُت رر اُتنُه. قنال  : رر رور ْبنُدور هلر ت نى تر ُك حر ْضحر ير

 (.6/575األلباِن: إسنادآل حسن. السلسلة الصحيحة )

 (.851ورواية وهب عن جابر: ذثر طريقها ابن مندة يف اإليامن بعد حديث )

ِحكر الرسوُل  ا، وإنام ضر (، عندما قال الرجُل  هذا حديث صحيح، وهو َمتِ جدًّ ناملرنِير بج اْلعر ْننتر رر أر ُأ يِب ور زر ْ : )أرهتر

، سكت عنه ابُن أيب حناتم، ولنه شناهد صنحيح عنن ابنن مسنعود  اِِنج نْعر ةر الص  ْيفر ُبو ُحذر ، ذثرنناآل. وهذا إسناد فيه أر

 ( ترَجه مرتني.8/3( )5/160وانظر: اجلرح والتعديل )

ْن أريِب 299)-(182( ومسلم )806وأخرجه البخاري ) ِن الن بِيِّ ( عر ، عر ةر ْيرر َفَينْأتِيِهُم اهللُ َتَعناَ  ، بنحوآل، وفيه: ) ُهرر

نَا، َفَيتَّبُِعوَنُه... ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَ  َرب  : َأَنا َرب  َُ ، َِل َأُكنوُن )إىل أن قال(:  ِ  ُصوَرتِِه الَّتِي َيْعِرُفوَن، َفَيُقو : َأْي َربي َُ َفَيُقنو

: اْدُخنْل اْْلَ  َأْشَقي َخْلِقَك، ََ َُ َيْدُعو اهللَ َحتَّي َيْضَحَك اهللُ َتَبناَرَ  َوَتَعناَ  ِمنْنُه، َفنإَِذا َضنِحَك اهللُ ِمنْنُه َقنا ...( نَّنوَ َفََل َيَزا

 واللفظ ملسلم.

 اخْلُْدِريِّ 302)-(183( ومسلم )7439وأخرجه البخاري )
ِعيد  ْن أريِب سر نِحكر النرب( عر  ، مرفوعاا، وَل يذثر ضر

= 
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=  .من عبدآل 

ْم »ختريج حديث الُوُروِد الذي فيه  ُ ْم )َرِب  ، وَترينر القنوَ   الزينادة اْلنكنرة   بعنض «( َوُهَو َيْضنَحُك َفَيَتَجاَّ ََمُ

 طرقه:

، وأخرجه الدارمي يف النرد عنىل اجلهمينة )14721أخرجه أَحد ) اُودر ى ْبِن در ( عنن عبند الغفنار بنن 185( عن ُموسر

ن ْبنِن 9075أخرجه الطرباِن يف األوسط )داود احلراِن، و اْلن ْْضِ ، ور ْبِد اهلل ِ ْبِن ُيوُسنفر عر ى، ور ِد ْبِن ُموسر ( من طريق أرسر

ْبِد اجْلرب اِر، وأخرجه الدارقطني يف رؤينة اهلل ) ، 33( ويف الصنفا  )49عر ِحينِيِّ نْيلر اَّر الس  يرنى ْبنِن إِْسنحر ْ ( منن طرينق حير

، عر  ةر يعر
ِ ُسولر اهلل ِ ستتهم: عن ابن هلر ِمْعُت رر : سر الر ِن اْلُوُروِد، قر ا، عر ابِرا أرلر جر ُه سر ن  ، أر ِ ْ بر َفَيُقوُلنوَن: َننَْتظِنُر .....ْن أريِب الزج

نَا  ْم َوُهَو َيْضَحُك، َويُ َربَّ : َفَيَتَجاَّ ََمُ ََ ُكْم، َفَيُقوُلوَن: َحتَّي َننُْظَر إَِلْيِه، َقا : َأَنا َرب  َُ ْعطِي ُكلَّ إِْنَسان  ِمنُْهْم ُمنَنافِق  ، َفَيُقو

َُ اهللَ ... )فذثر الشفاعة وخروج عصاة املؤمنني من النار، ثنم قنال( َوُمْ ِمن  ُنوًرا، َوَتْغَشاُه ُظْلَمٌو، ُثمَّ َيتَّبُِعوَنهُ  ُثنمَّ َيْسنَأ

 ا َمَعَها ُة َأْمَثاَِمَ ْنَيا، َوَعَِشَ َعَل َلُه الد  َحند، ولنيس عنندهم الزينادة املنكنرة. واحلنديث يف الزهند واللفظ أل«. َحتَّي َُيْ

 (.54ألسد بن موسى )

نةر فنيام ذثنر احلنافظ يف هتنذيب التهنذيب ) يعر
ِ : من قدماء أصنحاب ابنن هلر ِحينِيج ْيلر ( يف ترَجنة حفنص بنن 2/420الس 

 هاشم بن عتبة.

ةر  يعر
ِ  هبذا اإلسناد، وفيه الزيادة املنكرة.وذثرنا يف بداية التخري  أن  احلديث روي من طريقني عن ابن هلر

وِريِّ )زاد 851( وابن مندآل يف اإليامن )364( وأبو عوانة )458وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ب ناس  الندج ( من طريِق عر

ْيم  يف املست ، وأخرجه أبو ُنعر
د  اُج ْبُن حُمرم  ج  ، ثنا حر

ِعني  يرى ْبُن مر ْ ترابِِه(، ثنا حير
( منن 472خرج عىل مسنلم )عبد اهلل: ِمْن ثِ

، وأخرجنه الطنربي يف تفسن آل ) ناج  ج  ْن حر ِّ عر َّشِّ ْبِد اهلل ِ اْلكر اِهيمر ْبِن عر نْيم  يف املسنتخرج 18/234طريق إِْبرر ( وأبنو ُنعر

، وأخرجه أبو عوانة )472عىل مسلم ) اِصم  ، ثنا أرُبو عر ار  ِد ْبِن برش  ُبنو زُ 363(  من طريق حُمرم  نرا أر ثر ند  ، ( حر اِزيج نةر النر  ْرعر

، وأخرجه الدارقطني يف رؤية اهلل ) اِصم  ، ثنا أرُبو عر ةر رر ْرعر ِد ْبِن عر اِهيُم ْبُن حُمرم  ْحبِينلر 53ثنا إِْبرر ِد ْبنِن ُُشر ( من طريق حُمرم 

ِن اْبِن الزج  ، عر ْي   ِن اْبِن ُجرر (: عر ْحبِيلر اج وأبو عاصم وابن ُُشر ج  ، ثفالثتهم )حر اِِنِّ نْعر ، به، دون الزيادة املنكرة.الص  ِ ْ  بر

. ْي   نِن اْبنِن ُجنرر ، عر اُودر اْبنُن أريِب در ، ور نر ْيامر اُ  ْبُن ُسلر اآُل ِهشر ور اآُل  ثم قال ابن مندآل: رر ور رر . ور نابِر  نْن جر  عر
ْهنُب ْبنُن ُمنربِّنه  اآُل ور ور رر ور

، عر  اج  ج  رر حر ثر ا ذر فِيِه مر ، ور ابِر  ْن جر ، عر ْعُقوُب ْبُن ُعْتبرةر .ير ْي    ِن اْبِن ُجرر

 ثم رواه َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة واخُتلف عليه   هذه الزيادة اْلنكرة:

، بنه، دون 457( وعنه ابنه عبد اهلل يف السنة )15115فأخرجه أَحد يف مسندآل ) ْي   نرنا اْبنُن ُجنرر ، ثر ةر ْوُح ْبُن ُعبرادر نرا رر ( ثر

 الزيادة املنكرة.

نْيم  يف املسنتخرج عنىل 850وأخرجه ابن مندآل يف اإليامن ) ، وأخرجنه أبنو ُنعر نرر نِد ْبنِن ُعمر ِن أرَْحرُد ْبنُن حُمرم  ُبو احْلرسر ا أر نر ( أر

نِي أريِب، به. بدوهنا.472مسلم ) ثر د  ، حر ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر نرا عر ، ثفالَها قاال: ثر
الِك  ْكِر ْبُن مر ُبو بر  ( ثنا أر

: هو أرَْحردُ 
الِك  ْكِر ْبُن مر ُبو بر ْيِعنيج  أر

طِ انر القر ْدر ِر بِن َحر ْعفر ْبنِد اهللِ ْبنِن أرَْحرند. سن  أعنفال  بُن جر نْن عر ( عر اِوي )ُمْسننرِد أرَْحرندر ، رر

= 
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 (.16/210النبفالء ) =

هُ  " ُثل  ِمعر "امْلُْسنردر ، سر نْبراِِنج ِن: هو اللج ُبو احْلرسر ، ووثقنه السنمعاِن. األنسناب ) وأر ْبنِد اهللِ ْبنِن أرَْحرندر ( سن  11/223ِمنِن عر

 [.1084(. وستأيت ترَجته بتفصيل ]15/311أعفال  النبفالء )

. وأخرجنه ابنن منندآل يف اإلينامن 316)-(191وأخرجه مسلم ) نُْصنور  اَُّ ْبنُن مر إِْسحر ، ور
ِعيد  نِي ُعبرْيُد اهللِ ْبُن سر ثر د  ( حر

. وأخرجنه الفاللكنائي يف الرشنح  ( من طريق850) نُْصنور  اَُّ ْبنُن مر نرا إِْسنحر : ثر ، قراالر انر اذر ِد ْبِن شر حُمرم  ، ور ْيم  ِد ْبِن ُنعر حُمرم 

، بنه، دون ال835) ْوح  نْن رر (: عر ِمنيِّ اأْلردر اَُّ ور إِْسنحر . ثفالثنتهم )ُعبرْينُد اهللِ ور ِمنيِّ نيِلل اأْلردر  ْبنِن عر
ننْيِ زينادة ( من طريق احْلُسر

 نكرة.امل

. وأخرجنه 364وأخرجه أبو عوانة ) نُْصنور  اَُّ ْبنُن مر : ثنا إِْسنحر أرَْحرُد أرِخي قراالر ، ور نْبرل  ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن حر نِي عر ثر د  ( حر

، 203القاِض أبو يعىل يف إبطال التأويفال  ) ِعنني  يرنى ْبنِن مر ْ ن وحير اَّر اْلُقوِميِسِّ ْمنِرو ْبنِن إِْسنحر وأخرجنه ( منن طرينق عر

، 32( ويف الصنفا  )50الدارقطني يف رؤية اهلل ) نْبرنل  ْبنُد اهلل ِ ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن حر نِي عر ثر ند  ، حر ناُبوِريج ْكنر  الن ْيسر ُبنو بر نرنا أر ( ثر

نِي أريِب، وأخرجه ابن مندآل يف اإليامن ) ثر د  ، 850حر نْيم  نُد ْبنُن ُنعر نرنا حُمرم  ، ثر
ند  يِلج ْبنُن حُمرم  ، ( أبنا عر نُْصنور  اَُّ ْبنُن مر نرنا إِْسنحر ثر

كر  برنارر ُنْم تر ىل  هلر يرنترجر ، بنه، وفينه زينادة منكنرة، ولفظهنا: )فر ْوح  نْن رر  وأَحند( عر
ِعنني  أربعتهم )إسحاَّ واْلُقوِميِسج وابُن مر

ِمْعُت الن بِي   ُك، سر ْضحر اىلر ير عر تر ُقوُل:  ور اُسهُ »ير أررْضر راُتُه ور ْبُدور هلر ت ى تر الر « حر ُه...(.قر ت بُِعونر ير لُِق هِبِْم ور يرنْطر  : فر

اُسهُ )»ولفظ أيب يعىل:  أررْضر راُتُه ور ْ  هلر ت ى بردر ُكْم حر بج ُك اهلل ُ رر ْضحر اُسُه(.«ير أررْضر اُتُه ور رور : هلر
ِعني  يرى ْبُن مر ْ الر حير  ، قر

: َل أجد له ترَجة.  اْلُقوِميِسج

ا  للدارقطني، وذثر حمقُقها الفقيهي أن  مكاهننا بيناض يف األصنل، وسقطت هذآل الزيادة املنكرة من مطبوعة الصف

ف حمقُقها الغنيامن، وأتم السقط منن املسنند فأخطنأ )أي أمتهنا بندون الزينادة املنكنرة(،   ِ ا طبعة الدار باملدينة: فت أم 

م هنذا السنقط هبنذآل ( منن طرينق الندارقطني يف "الصنفا " وأتن204وأوردآل القاِض أبو يعىل يف إبطال التأويفال  )

 الزيادة املنكرة.

ا"، أي هذآل الزيادة. ذر د  ر هر قر ْن تر ْذُثْر مر ْ ير َلر : "ور ْوح   واستنكر ابن مندآل هذآل الزيادة فقال بعد أن أورد بعض طرقه عن رر

انظنر:  قال األلباِن: )هذآل الزيادة منكرة أو شاذة عىل األقل(، وجعل األلباِن ُعهدة النكارة عىل إسحاَّ بن منصور،

 (.6/575السلسلة الصحيحة )

، وأرَْحرنُد ْبن ِعنني  يرنى ْبنُن مر ْ ن، وحير اَّر اْلُقوِميِسج ْمُرو ْبنُن إِْسنحر ، فتابعه ثفالثة، هم )عر ْوح  ُن ولكن إسحاَّ َل يتفرد هبا عن رر

ْوحاا ثان يرويه عىل الوجهني بالزيادة املنكرة وبد (، فربأ  ُعهدة إسحاَّ، وهذا يعني أن  رر نْبرل   وهنا.حر

نندر إخننراجر احلننديث يف املسننند بنندون الزيننادة املنكننرة، ثننم رواآل أَحنند يف غنن  املسننند  ثننام عننند  –واإلمننا  أَحنند اْعترمر

ترُه وشذ-الدارقطني  ر ِعل   وذر هذآل الزيادة، وثذلك أعرض مسلم وغ آل عن هذآل الزيادة.: لُِيبرنيِّ

برنتر أن  وخفالصة القول: أن  هذآل الزيادة غ  حمفوظة يف احلديث ْوح  أشنبه، وقند ثر ، ومنشؤها االلتباُس، وإحلاُقهنا بِنرر

ِهمر الراوي وجعلها من فِْعِل اهلل الضحكر حتى ُبُدوِّ النواجذ: هو من فِْعِل النبي  ور  .، فر
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يج  [971]  امْلركِّ
الِد  ى ْبِن خر ِد ْبِن ِعيسر ْكر  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُبو بر الر أر قر

ُد بن (1)  حُمرم 
ِ
ْينراء ُن : ثنا أرُبو العر

يج  ِ ِْ  البر
فال د  اِسِم بِن خر ْهنِرّي  (2) القر  الزج

ند  ْعُقوُب ْبنُن حُمرم  : ثنا ير الر قر
نُر ْبنُن  (3) نِي ُعمر ثر ند  قنال: حر

ْيُش أِلريِب  ،(4)نرِجيح   ْت ُقرر الر : قر الر اَّر قر ِد ْبِن إِْسحر ْن حُمرم  افِع  عر ُمسر
ْينِه  (5) لر ناْرُدْد عر نداا فر : اينِت حُمرم 

: افِع  الر أرُبو ُمسر قر . فر اِعر  ُجل  شر اِصْمُه، فر ِن كر رر خر  ور

ذلر  العر ْو ر ور ْبِغي الل  ْعُد نر ِفيمر بر ُه   ***   فر لر ْرِش أرْرسر بج العر انر رر ْوِ  إِْن ثر ا قر  ير

رلر  الر َجر ا ور ذر ةا ِِلر يِف هر اقر نجترُه   ***   الر نر عر ْبِغي تر اِصُمُه أر الر ُأخر ور
 /أ[101/ ](6)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وِريج  (1) ُه "برني السج السج ال لر وِر" وهو موضع ببغداد ُيقر ارُقْطنِي يف "العلل": ال بأس به. ونقنل ، نِْسبرةا إىِلر "السج ورين"، قال الد 

بِي: أخباري موثق. تويف سنة ) قوله هر  هن(.322اخلطيب، وقال الذ 

( تناريخ 6/222( تاريخ بغداد )7/295( األنساب للسمعاِن )3448( حتت رقم )14/100العلل للدراقطني )

 (.102املغني لشيوخ الدارقطني ) ( الدليل2/66( الريقا  البن قطلوبغا )7/456اإلسفال  )

ُة األرْخبراِريج الض   (2) فال مر ِْضُب بِاحُلمْ نالعر انر  ر ثر ، ور نرةا ُه أرْربُعْونر سر لر ِة. أررضر  ور ر ِْ  بِالبر
أر نرشر اِز، ور ة،ِرْيُر الن ِدْيُم، ُولِدر بِاألرْهور نامر  رر ل  قر

ا انر ذر كِن ُه ثر لر اِ ، ور ى ِمنر امْلُْسنردر ور نرةر ) رر ا ر سر . مر ِويِّ ْيسر بِالقر : لر ُقْطنِيج ارر الر الد  ، قر
 
اء ثر ِة ذر ُقو  اِدرر ور نور نْد 283ُملرح  ور قر هن( ور

. س  أعفال  النبفالء ) زر التِّْسِعنْير اور  (.13/308جر

َْحرِن ْبننِ  (3) ْبنِد النر  ْيِد ْبِن عر بد امللِك ْبُن َُحر ى ْبِن عر عُقوب ْبُن حُمرمد ْبِن ِعيسر ْهنرّي  ير  الزج
نْوف  ّ ، أبنو يوسنف املندِّن،  عر الُقنرر

 (.7834هن(، خت َّ. التقريب )213صدوَّ ثري  الوهم والرواية عن الضعفاء، ما  سنة )

( مينزان االعتندال 1492هبي: ضنعفه الندارقطني، حديرينه يف الفنتح عنىل االمنا . انظنر: سننن الندارقطني )قال الذ (4)

ارقطني يف ثتاب السنن البن زريق )3/228) ْن تركل م فيه الد   (805( تراجم رجال الدارقطني يف سننه )264( مر

ْيِد ْبنِ  (5) ْيِد ْبِن ُهدر افِِع ْبُن ُعبرْيِد ْبِن زر ُبو ُمسر اِمرِ  أر انر ْبنِن  عر ْخنرر نةر ْبنِن ذر ابر نةر ْبنِن ُعكر  ْبِن ُحيرنيِّ ْبنِن احلرناِرِث ْبنِن ُطْعمر
نْيِ ْبِن ُخشر

، حليف آل عمران بن َمزو ، قُ 
ِ
اء رر عر ، أحد الشج ِريج اِعِديج نراِجيرةر األرْشعر ةر الس  انر ُبو ُدجر افِراا، قتله أر ْدر  ثر ْو ر بر ، وقد تِلر ير

 انقرض وَل يدع عقباا. له أخبار وأشعار ذثرها حممد بن حبيب البغدادي يف "املنمق".

اءر  فرر ذر بن عر و  ترلر ُمعر افِع  هو الذي قر ا ُمسر بر ْهل، وخالفه ابُن سعد وذثر خليفُة أن  أر فقنال: بنأن  أبنا جهنل ، قاتِل أيب جر

طرفر عليه هو وأخوآل معاذ بعدما أثخناآل، فقتلهام، واهلل أعلم.  عر

( املنمنق يف أخبنار قنريش 61( تناريخ خليفنة )ص3/492( طبقنا  ابنن سنعد )1/711ترَجته: س ة ابن هشا  )

اء ( معجم الشنعر417( االشتقاَّ البن دريد )ص1/299( أنساب األُشاف )246، 68 – 61البن حبيب )ص

اِِنج )ص ْرُزبر  (.515لِْلمر

ِر، مَض ] (6) در ، صدوَّ يدلِّس، وُرِمير بالتشيع والقر ار  سر : هو اْبِن ير اَّر ُد ْبُن إِْسحر  [.875َل أجدآل عند غ  املصنِّف. حُمرم 
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ُبنو [972] نرا أر ثر ند  اُز: حر نِه اخلرنز  يجوير ب اِس اْبُن حر ُد ْبُن العر رر حُمرم  الر أرُبو ُعمر ْهنِريج  قر  الزج
ند  حُمرم 

(1) 

اِهيُم احلرْريِبج  نرا إِْبرر الر لر : قر الر قر
ن  (2)  ِْ َْحرنُد ْبنُن نر نالر أر : قر

نز   - (3) عر نل  ور نْن ِعْلنِم اهللِ جر ُسنِئلر عر  -ور

 : الر قر ْرِشنهِ »فر نىلر عر ُهنور عر نرا، ور عر : «. ِعْلُم اهللِ مر نالر قر نِن الُقنْرآِن فر ُسنِئلر عر ُ  اهللِ»ور نفالر نُه: «. ثر ِقينلر لر فر

 : الر ت قر ُْلوَّ  الر «. الر »أرَمر ُثم  قر
ناُر  (4) َْحرِن األرب  ْبنِد النر  نُر ْبنُن عر نرا ُعمر ثر د  : حر

نْن  ،(5) ، عر نُْصنور  نْن مر عر

ْبِد اهللِ:  ْن عر ، عر ةر بِيدر ىلر إِْصبرع  »عر ِئقر عر ِمُل اخلرفالر ْ ر «أرن  اهللر حير ْيِف فرْضر ْيِه بِالس  ا ر إِلر قر ُه بِِه ، فر بر
نالر  ،(6) قر

ْبتر أرْنتر  ذر ُه: ثر الر لر قر ، فر ْبتر ذر اثُِق: ثر ُه الور الر لر اِر قر ِديِث األرب  ُه بِحر ثر د  : ملر ا حر اِهيُم احلرْريِبج  .(7) إِْبرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِهْيمر  (1) ْعِد ْبِن إِْبرر ِد ْبِن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن سر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  ْهنِريج  عر ِ ج الزج  الُقنرر
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهْيمر ْبِن عر ْعِد ْبِن إِْبرر ْبِن سر

، وثقه اخلطيب، تويف سنة ) اِديج  البرْغدر
د  ُبو حُمرم  ، أر ْويِفج  (.11/587تاريخ بغداد ) هن(.336العر

اِهيمر  (2) اَّر بنِن إِْبنرر اِهيُم بنُن إِْسنحر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أر ُة، شر مر فال  اُ ، احلرافُِظ، العر ْيُخ، اإِلمر اِديج الش  ِشن   البرْغندر ،  بنِن بر

ناِرع  يِف ُثنلِّ  نا   بر اِهيُم إِمر : إِْبنرر ُقْطنِيج ارر نالر الند  انِيِف، منهنا: )غرينب احلنديث(، مطبنوع، قر اِحُب الت صر ، صر ، احلرْريِبج  ِعْلنم 

ِعِه. تويف سنة ) رر ور ِعْلِمِه ور نْبرل  يِف ُزْهِدآِل ور اُس بِأرَْحردر ْبِن حر انر ُيقر : ثر قالر . ور ُدوَّ  ر: سن  أعنفال  الننبفالء هن(. انظن285صر

(13/356.) 

ِهيُد، (3) بُِ ، الش  اُ  الكر اِعنيج  اإِلمر الِِك بنِن اهلينريرِم اخلُزر ِ بِن مر ِْ ْبِد اهللِ أرَْحرُد بُن نر ُبو عر نانر أر ، ثر اِديج ، ُثنم  البرْغندر ِزيج ناراا  ، امْلرنْرور أرم 

اثُِق سنة ) ب ايِسج الور ُة العا يفر
ُه اخلرلِ ترلر ، قر االا بِاحْلرقِّ و  ْلنِق الُقنْرآِن، قالنه 231بِامْلرْعُروِف، قر نْوِل بِخر ِن القر برُه اِلْمتِنراِعِه عر لر صر هن( ور

ا ر  ننامر ْصننُلوباا بِسر ُن مر البرنندر ، ور ادر نُْصننوباا بِبرْغنندر ْأُس مر ِقننير الننر  بر ننْبع  اخلطيننب، ور نننرِة سر َُجِننعر يِف سر ، إىِلر أرْن ُأنننِزلر ور ءر ِسننت  ِسننننِْير

. قال ابن حجر: ثقة. تاريخ بغداد ) ُدفِنر ، فر ثرفالرثنِير  (.119( التقريب )11/166( س  أعفال  النبفالء )6/397ور

(4) . اِعيج ِْ  اخلُزر  القائُل: هو أرَْحرُد ْبُن نر

َْحرِن بْ  (5) ْبِد الر  ُر ْبُن عر ِديج ُعمر ْيس  اأْلرسر اُر، صدوَّ، د. التقريب ) ِن قر ْفص  األرب  ، أرُبو حر  (.4937الُكويِفج

، قر  (6) ذبتر ، فأجابه ابن نِ: أنت ثر اِر قال له الواثُق: ثذبتر ِ  بحديث األب  ثر أَحُد بُن ن اثِنُق أي: عندما حد  ا ر إلينه الور

ْيِف. ُه بالس  بر ُعُنقر ر  باهلل فرْضر

ْيِه: مَض ]إسناده صحيح (7) ي ور : ُهنور اْبنُن امْلُْعترِمنِر، ثقنة ثبنت، وثنان ال يندلس، مَضن ]868. اْبُن حر نُْصور  مر [. 797[. ور

، ثبت، ع. مَض ] ِِنج ْلامر ُة: هو الس  بِْيدر عر  .[. وعبد اهلل: هو ابن مسعود 814ور

.  ِْ  وهذآل احلكاية َجعت ثفالث موضوعا ، السؤال، واحلديث الرشيف، وقصة مقتل ابن نر

 ( ِّا السؤال عن ِعْلِم اهلل وعن القرآن: فأوردآل الذهبي يف الُعُلو ُه.468فأم  حر ، به، وصح  اِهيمر احْلرْريِبِّ  ( عن إِْبرر

: وسياَّ املصنف يوحي بأن  الذي سأله هو الواثق، واهلل أعلم،  نالر ُقنْوُل يِف الُقنْرآِنت قر ا تر ِه: مر
ْتلِ ف ن الواثق سأله قبل قر

ناءِ   ا جر ذر : ثر الر ِةت قر ب كر يِف الِقيرامر ى رر ر : فررتر الر فالرُ  اهللِ. قر : ثر الر ت قر ْخُلْوَّ  ُهور مر : أرفر الر فالرُ  اهللِ. قر : ثر نالر قر ، ور نا ر قر نُة. ور اير ور الرِّ

= 
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ِن القر  [973] ، عر ِ ْ بر ِر ْبِن الزج ْعفر ْن جر ِن اهلري اِج، عر : عر ِويج نر اهلررر ْيامر الُِك ْبُن ُسلر الر مر ْن قر اِسِم، عر

بِنني  اهللِ  ، أرن  نر ننةر امر :  أريِب ُأمر ننالر ، إِْحننَدَ َقَدَمْيننِه َعننَا »قر ننَ  الُكننْرِ ي َُ َوالَْرُ  ََتْ ننََمَوا السَّ

، َوالُْخَرَ َفْضٌل   .(1)« الُكْرِ ي

ْلِت: [974] ي ةر اْبِن أريِب الص  ِة ُأمر ِصيدر يِف قر  ور

دُ  ح  ْرد  ُمور ْرِش فر ْوَّر العر ْن ُهور فر آُل   ***   ومر ْدرر ْقُدُر اخلرْلُق قر ْن الر ير انر مر ُسْبحر  فر

هُلرا: أرو   ور

أرْجردُ  ا ور دًّ ءر أرْعىلر ِمنْكر جر ْ الر  ر نرا   ***   ور ب   لركر احلرْمُد والن ْعامُء وامْلُْلُك رر

ترْسُجُد مر  ْعُنوا الُوُجْوآُل ور تِِه تر ْيِمن    ***   لِِعز   ُمهر
ِ
ء امر ْرِش الس  ىلر عر لِْيك  عر

(2) 

ِصيِدآِل: [975] ابِنرا ِمْن قر لِبرْعِض أرْصحر  ور

 أن ما عىل العرش إله واستكرب استكبارا (3)زعم األشعري 

ُر األقدارا دِّ لِيك  ُيقر ْرد  مر اِحد  فر ُه ور ْوقر  ما فر
ال   وهو خر

يِِّهْم أطواراضر  اُروا يف غر صر أرطراُعوآُل ور ْو   بقوله فر  ل  قر

هر  ا عن اخلمس ِمْن طر ْفحا ْوا صر افر ر جتر ور
ْعُبوا هبا استصغارا (4)  وَل ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا الكر  = ذر ُه. س  أعنفال  الننبفالء )أرحترِسُب ُخطراير إىِلر هر بر ُعُنقر ر (. وَل يقيند النذهبي يف العلنو مناسنبةا 11/167افِِر، فرْضر

 للسؤال، بل ذثرها ثفتوى.

  ، نُْصور  ا احلديث: فأخرجه البخاري من طريق مر ِعيِّ وأم  اِهيمر الن خر ْن إِْبرر ْسُعوعر بِْد اهللِ ْبِن مر ْن عر ، عر ِِنِّ ْلامر ةر الس  بِيدر ْن عر  .د  ، عر

ِعيِّ وسقط ِذْثُر "  [.814هذا احلديث بتخرجيه ]مَض " من اإلسناد الذي ذثرآل املصنِّف ثام ترى. وقد إبراهيم الن خر

 ( فأوردها الذهبي يف تار ه :  ِْ ا قصة مقتل ابن نر :11/168( والس  )5/768وأم  ، قنال: )ِقْينلر  ( بفال إسناد  َمتِةا

اثُِق؛ ألر  ْيِه الور لر نِقر عر ْل أرْنتر تركِذُب(، وذثر الذهبي أخبناراا يف مقتلنه. حر : بر الر قر ْكِذُبت. فر : تر الر قر ِدْيرياا، فر اثِِق حر رر لِْلور ثر ُه ذر ن 

 وانظر: ترَجة ابن نِ التي مضت قبل قليل.

ا (1) ، بمريله. 946. ومَض ]إسناده ضعيف جدًّ ِويِّ  اهلررر
الِك   [ من طريق مر

 [.897انظر ] (2)

 ها.ضبب فوق (3)

 [.5]طه:  ڈ ژ ژ ڑ قال تعاىل:  (4)
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نرارا  ُلوا العرشر أنه امْلُْلُك واهلُل حميط به وقالوا شر أو 
(1) 

ى يرارر  ثم َل يريبتوآل يف األرض يكرمهم أبداا يف طفالب ربل حر

 (3)(..................) من إليه بالعمل الصالح ُترقى (2)(....)

 مرارا (4)(...) والرسول األمني من عند من ثان يوحي القرآن

 (6)(.................) مرارا (5)(.....) وإىل من رقى النبي

 يف الصحيح قد روينا أحاديث صحاحا فاستصفحوا اَثارا

  ضفالهلم أعامراثم رأينا يف األشعرية ناساا عمروا يف

 ورأينا لفالعتزال رجاال خالفوا اهللر الواحد القهارا

ن يف اهلل  ااألخطار أو  وهون مذهبي مذهب ابن حنبل مر

 رأيت قصيدة أخرى: [976]

 وعفال عىل العرش الرفيع وعلمه   ***   يف خلقه ثاو  بكل مكان

قٌّ ثام يف النصف من شعبان  وورود أخبار النزول َجيعها   ***   حر

ةا   ***   ثرماا وينظر وجهه العيان ْهرر ُم اهلُل اْبنر آد ر جر لِّ ُيكر  ور

ْن   ***   هذا الكتاب فويل ال تنكروا نرص  احلديِث   (7)(...........) مر

ِريج  [977] أن  اهلل عنىل  "اإلباننة"يف ثتناب قند أثبنت  –رَحنه اهلل تعناىل  -ُقْلُت: األرْشنعر

ون أيندهيم إذا دعنوا اهلل نحنو السنامء؛ ألن اهلل ورأيننا املسنلمني َجيعنا يرفعن»العرش، وقنال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرارُ  (1) . لسان العرب )الش  نرار  شر ار  ور اُل: عر اِر. ُيقر اْلعر ْيِب ور ْقبرح اْلعر ة: شنر.4/430: أر  ( ماد 

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (2)

 ثلمتان َل أستطع قراءهتام. (3)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (4)

 أو ثلمتان َل أستطع قراءهتام. ثلمة (5)

 ثلمتان أو ثفالثة َل أستطع قراءهتا. (6)

 نحو ثلمتني َل أستطع قراءهتام. (7)
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مستو عىل العرش الذي هو فوَّ السموا ، فلوال أن اهلل عىل العرش َل يرفعوا أيندهيم نحنو 

ثر يف ،(1)« العرش، ثام ال حيّطوهنا إذا دعوا إىل األرض برحر ْحرياا حسناا. / ]ور  /ب[101 ذلك بر

َْحرننُد ْبننُن  [978] ، أبنننا أر اِِلج زر  اْلننرِبْ
نند  اِسننُم ْبننُن حُمرم  ِِن اْلقر ر ننْيبرانر أرْخننربر ننر  ، أنبأنننا شر ْعفر ُبننو جر أر

الرِِنج  ْيدر بْ الص  ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، أبنا أر يفج ْ ر  الص 
د  ِعيلر ْبِن حُمرم  ُْموُد ْبُن إِْسامر انر ، أنا حمر اذر ِد اهللِ ْبِن شر

اِِنج  ْصنبرهر
ناِن األر بر لِْيُد بنُن أر ب اِس الور ب اُب، ثنا أرُبو العر  القر

د  ْبُد اهللِ بُن حُمرم  ْكر  عر ُبو بر ُج، أنا أر  ،(2) األرْعرر

ِزيج  ى امْلرْرور ِد ْبِن ِعيْسر اُن ْبُن حُمرم  بْدر  عر
د  ني ار   ،(3) ثنا أرُبو حُمرم  ننْيُ ْبنُن سر ثنا احْلُسر

لرنُف يرْعنِني اْبننر  ،(4) ثننا خر

ةر  لِيفر نانر  ،(5)خر يْسر نْن يرِزيندر ْبنِن ثر ناِز    ،(6) عر نْن أريِب حر عر
ُسنوِل اهللِ ،(7) لر بِرر نزر : نر نالر ةر قر ْينرر نْن أريِب ُهرر   عر

ائِِه:  لر إىِلر نِسر ، فرأرْرسر يْف  ََ ِِّب َضنيٌْف اللَّيَْلنوَ »ضر ء   َفَقنْد َننَز ْينِه: الر «َهنْل ِعنْنَدُكْم ِمنْن َءْ نْلنر إِلر ، فرأرْرسر

ُجل  ِمنر اأْلر  اءر رر لِكر إِْذ جر ذر : فربريْنرا ُهور ثر نرا إاِل  امْلراُء، قرالر ا ِعنْدر ريركر بِاحْلرقِّ مر ال ِذي برعر : ور نالر ناِر، فرقر َهنْل »ْنصر

ٌء لَِضيِْفنَا َهِذِه اللَّيَْلَو  نالر «ِعنَْدَ  َءْ نُه قر نِْزلر نام  أرترنى مر نيِْف، فرلر ذر بِيرنِد الض  ُسولر اهللِ، فرأرخر ْم يرا رر : نرعر ، قرالر

أرن نِك ُتْصنلِ  : فركر نالر نرنا، قر ة  لر ْم، ُخْبنزر ت قرالرْت: نرعر ء  ْ ِك  ر ْرأرِة: ِعنْدر لرنْت، لِْلمر عر ِحنير املِْْصنبراحر فرأرْطِفئِينِه، فرفر

نام  أر  نا، فرلر لرهر ِة فرأرثر ننْير اخْلُْبنزر بر يِْف ور ل يرا برنْير الض  خر يِْف، ور عر الض  ُامر مر ِن أرْيِدهير فالر ُيْدِخفالر عر نيُْف فرجر ْصنبرحر الض 

تِ  اعر ْت سر برلرغر : ور اِريج تِِه، قرالر اأْلرْنصر اجر ُسولر اهللِ اْنطرلرقر إىِلر حر ا رر نرر إِِلر  ي ال تِي آيِت فِيهر ، فرِجئْتُُه، فرلرام  نرظر

 : ُسنولر اهللِ،  ،«َما َصنَْعَ  بَِضيِْفَك اللَّيَْلَو »ِمْن برِعيد  قرالر نا رر اِِن، ُقْلنُت: ير نكر ْيفر شر نرنُْت أرن  الض  فرظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.107هذا النص يف اإلبانة )ص (1)

اِِنج  (2) ْصنبرهر
ب ناِس األر ُبنو العر ، أر نةر اِن بِن ُبْونر بر لِْيُد بُن أر ُة، الور فال مر ُد، العر وِّ بِنْ ( ور )الت ْفِسنْ (، احلرافُِظ، امْلُجر ناِحُب )امْلُْسننرِد الكر ، صر

نرةر ) ر سر ( سن  776( تنذثرة احلفناظ )7/168هن(. قال يف تذثرة احلفاظ: احلافظ الريقنة. تناريخ اإلسنفال  )310ُتُويفِّ

 (.1111شاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )( إر14/288أعفال  النبفالء )

ُه اخلرطِيُب تويف سنة (3) قر ث  ط أ(، ور ن فر )امْلُور ْبُد اهللِ، صر اِهُد، اْسُمُه: عر ، الز  ْرور ِقْيُه مر ، فر بِْ ُ اُ  الكر هنن(. أعنفال  الننبفالء 293) اإِلمر

(14/13.) 

اِِنج  (4) يِلّ البرْغداديج احلرر  ُبو عر  (.1/537، قال أبو عروبة وغ آل: مرتوك. ميزان االعتدال )أر

ِعيج  (5)  األرْشجر
اِعد  ةر ْبِن صر ْيفر

لِ لرُف ْبُن خر يج الُكْويِفج خر
اِسطِ ُبو أرَْحردر الور  (.1731، صدوَّ اختلط يف اَخر. التقريب )، أر

، صدوَّ  طئ. التقريب ) (6) ِعيلر اْليرْشُكِريج اْلُكويِفج ُبو إِْسامر  (.7767أر

، ثقة. التقريب ) (7) ِعيج الُكْويِفج اِز   األرْشجر ُن أرُبو حر ْلامر  (.2479سر
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 : الر ا، قر ذر ثر ا ور ذر ْلُت ثر عر يُل َفَأْخ »فر ِِّن َأنَّ َربََّك َجاَءِِّن ِجْبِ َّا َصنَْعَ  بَِضْيِفَك،   َبَ َأْو  -َعِجَب ِِم

َّا َصنَْعَ  بَِضْيِفَك   /أ[102/] .(1)« - َضِحَك ِِم

[979]  ) أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   )ور
د  يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر أرْخربر

ِزْينِز بنُن ُدلرنفر  ،(2) ْبُد العر نرا عر ْنبرأر أر
(3)، 

، أنا  (4)أبنتا  نْيِ ْبِن أريجوبر يِلج ْبُن احْلُسر ، أنا عر ُة اْبنرُة أرَْحردر انر ُشْهدر ناذر نيِلِّ اْبنُن شر ُبنو عر نرر أر ُبنو ُعمر ، أننا أر

َْحرنُد ْبنُن ُعبرْينِد اهللِ حُمرم   ، ثننا أر ْعلرنب  ناِحُب ثر ، صر نِويج اِهُد اللجغر اِشم  الز  اِحِد بِن أريِب هر ْبِد الور ُد بُن عر

نْن أريِب ُهرر  ِج، عر ِن األرْعنرر نراِد، عر ْن أريِب الزِّ ، عر رر اُء ْبُن ُعمر ْرقر ، ثنا ور
ار  و  ُة ْبُن سر برابر ، ثنا شر ، الن ْريِسج ةر ْينرر

نِ  :  الن بِيِّ  عر الر ا اآلَخرَ  إِنَّ اهللَ »قر نَّنَو، َيْضَحُك إَِ  َرُجَلْْيِ َيْقُتُل َأَحُدُُهَ ا َينْدُخُل اْْلَ ، كَِلُُهَ

نََّو، ُثمَّ َيُتوُب اهللُ َعَا َقاتِلِِه َفُيْسلُِم َفُيَقاتُِل ِ  َسبِيِل اهللِ َرُجٌل ُيَقاتُِل َفُيْقَتُل َوَيْسَتْشِهُد َفَيْدُخ  ُل اْْلَ

نَّوَ   .(5)« َفُيْقَتُل َوَيْسَتْشِهُد َفَيْدُخُل اْْلَ

ِحيِح. اِديثر يِف الص  ةر أرحر ا اإِلْسنراِد ِعد  م  هِبرذر
جر ُمْسلِ ، أرْخرر ن  سر ِديث  حر  حر

نننننا  [980] نر ر أرْخربر
(6)  ْ آلُ يرنننننى حير نننننْ ُ غر اج  ور ور ننننناِب ْبنننننُن رر ه  ْبنننننُد الور نننننا عر نر

، أرْنبرأر
ننننند   ْبنننننُن حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننُم النندِّ حننديث صننحيح، وهننذا إسننناد ضننعيف (1) لر : هننو عر اِِلج زر : مَضنن ]. الننرِبْ ننْيبرانر ننِد. وأرَْحرننُد ْبننُن شر ُبننو حُمرم  [. 914يِن أر

ب اُب: سبقوا ] القر انر ور اذر اْبُن شر يفج ور ْ ر الص  الرِِنج ور ْيدر الص   [.753ور

، به.6182أخرجه أبو يعىل ) ةر لِيفر لرُف ْبُن خر نرا خر ثر د  ، حر
ْيد  اُوُد ْبُن ُرشر نرا در ثر د   ( حر

، به.172)-(2054وأخرجه مسلم ) اِز   ْن أريِب حر ، عر انر ْزور ْيِل ْبِن غر  ( من طريق ُفضر

 ما بني القوسني ثتبه فوَّ السطر، وثتب بعدآل: "صح". (2)

اِدّي  (3) ِزْيِز بُن ُدلرفر بِن أريِب طرالِب  البرْغدر ْبُد العر  عر
د  ُبو حُمرم  ُد، أر وِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُجر ْيُخ، اإِلمر نْدالا الش  نانر عر ، الن اسنُخ، اخلرناِزُن، ثر

نرةر ) ر سر فِْيِه نرفع  لِلن اِس، ُتُويفِّ اماا، ور ةا إِمر  (.23/44هن(. س  أعفال  النبفالء )637ثِقر

: ذثر ابنن حجنر إحندى سنام (4) انر اذر ةر إىل ابن شر ى(. املعجنم هبذا اإلسناد من ُشْهدر نْغرر انر الصج ناذر عاته لنن )مشنيخة اْبنن شر

 (.802املفهرس )

، 816. وقد مَض احلديث ]إسناده صحيح (5) نْعد  نِد ْبنِن سر يرنى ْبنُن حُمرم  ْ [ من طريق ابن شاذان، به. شيخ املصنف: هنو حير

أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  [922مَض ] ُة ]710] . ور ُشْهدر يِلج ْبنُ 741[. ور عر ، مَض ] [. ور اتِبِيج : هو امْلررر  ْبِن أريجوبر
نْيِ  [.   774احْلُسر

انر يف مشيخته الصغرى ) اذر  [.816(، ومن طريقه أخرجه املصنف. وانظر ]9احلديث أخرجه أبو عيل ابن شر

: ذثر العفالئي سامعه لن )اجلزء األول والرياِن من حديث  (6) اِجب  الطجويِسِّ اِجنِب هبذا اإلسناد من أوله إىل حر ند حر أيب حُمرم 

 .) اِجنب  الطجنويِسِّ ائِد حر ور آل: )فر : فذثر سامعه من طريق عبد الوهاب بن ظافر، وسام  ر  جر (، أما ابن حر ْبِن أرَْحردر الطجويِسِّ

= 
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، أنننننا أرَْحرننننُد ْبنننننُ  ِجننننيج رر  الكر
نُْصننننور  ننننيج ْبننننُن مر كِّ ، أبنننننا مر ننننلرِفيج نننناِهر  السِّ نننناُلوا: أبنننننا أرُبننننو طر  قر

نننننْويِسج  اِجنننننُب ْبنننننُن أرَْحرننننندر الطج ، ثننننننا حر نننننِن احِلنننننِ يج احلرسر
َْحرنننننُد ْبننننننُ  ،(1) ننننن ثننننننا أر ِ ِْ  نر

ِعيلر  ،(2)امْلُْقِرُئ  ُل ْبُن إِْسامر م  ثنا امْلُؤر
ةر ثنا  ،(3) لرمر نْ َحر اُد ْبُن سر ثِينِع ْبنِن  ، عر نْن ور ، عر

 
ناء طر ْعىلر ْبنِن عر ير

ُسنولر اهللِ  ،(4)ُحُدس   نِمْعُت رر : سر الر ِزين  قر ِه أريِب رر مِّ ْن عر ُقنوُل:  عر نَنا ِمنْن ُقنُنوِط »ير َضنِحَك َرب 

هِ َعْبِدهِ  ِ ََ
ِِ : «  (5) ، َوُقْرِب  نالر ُسولر اهللِت قر ا رر بج ير ُك الر  : ُقْلُت: أرور يرْضحر الر ِمنْن  (6) َلنْن َنْعنَدمَ »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1087( املعجم املفهرس )2/542انظر: إثارة الفوائد ) =

اِجُب ْبُن أرَْحر  (1)  حر
د  ُبو حُمرم  ، أر اُبْورر ْيسر نْويِسج ُمْسنُِد نر ْرُحمر ْبِن ُسنْفيرانر الطج رمنه احلرناثُِم، در ْبِن ير اهت  ، ور اخْلرلِنييِلج آل ور نْندر نُه اْبنُن مر قر ث  ، ور

ه". قال املعلِّم مِّ ِذآِل ُثُتُب عر هر ْيئاا، ور ْع شر ْسمر ْ ير : "َلر الر قر نُه حيْضنآل ور مج ي: إنام أراد به أنه َل يتصد  للسامع بنفسنه وإننام ثنان عر

نِه وَل  مِّ معه جالس السامع، ويأخذ مما تقد  أنه أنام ثان يروي تلك األجزاء التي أنتخبهنا لنه النبرفالرُذِريج منن أصنول عر

ها، وأحاديريه يف  هنن(. انظنر: 336. تنويف سننة )أحاديث معروفة تدل عنىل صندقه وأمانتنه. اهنن« سنن البيهقي»يتعد 

( التنكينل للمعلمني 3/230( الريقا  البنن قطلوبغنا )15/336( س  أعفال  النبفالء )3/865اإلرشاد للخلييل )

 (.264( الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )1/429)

اُبْوِريج  (2) ِ ج الن ْيسر  الُقرر
اد  ِ بِن ِزير ِْ  (.117هن(،   س. التقريب )245امْلُْقِرُئ، ثقة فقيه حافظ، ما  سنة ) أرَْحرُد بُن نر

، صدوَّ يسء احلفظ. التقريب ) (3) يج ِ ِْ ْوالرُهْم، البر ِويج مر در ِ ج العر َْحرِن الُقرر ْبِد الر  ُبو عر  (.7029أر

أبنو مصنعب العقنييل الطنائفي، َجنع لنه الشنيخ طنارَّ آل ابنن نناجي فقنال: ذثنرآل ابنن ِحب نان يف  وُيقال: ابن ُعُدِس، (4)

"الريقا "، وقال ابن قتيبة: غ  معروف. وقال ابن القطان: جهول احلال. وقال ابنن ِحب نان يف ثتناب "مشناه  علنامء 

الُِح احْلرِديِث ": ِمنر األثبا . وقال اجلورقاِناألمصار ، صر ُدوَّ  حر له اإلما  الرتمنذي وابنن خزيمنة وابنن : صر ح  . وصر

ف، تفرد عنه يعىل بن عطاء. وقال ابن حجر: مقبول.  ِحب ان واحلاثم. اهن. وقال الذهبي: ال ُيْعرر

( 30/484( هتذيب الكامل )1/385( األباطيل واملناث  للجورقاِن )973( مشاه  األمصار )5/496الريقا  )

 (.912( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )7415( التقريب )11/131هذيب )( هتذيب الت4/335يزان )امل

ِمُ : هللِ ِ (5) الض  ِه، ور
ِويلِ ْ حتر ِ احْلراِل ور غر ج ْعنرى تر ، بِمر

 
اء ْتِح ير فر ِة فر مر رْسِ امْلُْعجر آِل(: بِكر ِ ُقْرِب ِغ ر ُك  )ور ْضنحر ناىلر ير عر نُه تر ن  امْلرْعنرنى: أر ، ور

ل إِ ِمْن أرن  اْلعر  اىلر احْلرنالر ِمنْن ُشر عر ْغيِِ آِل تر عر ُقْرِب تر ْيِه مر لر عر عر قر ل ور ْدنرى ُشر ا ِمنر اخْلرْ ِ بِأر ْأُيوسا ِصُ  مر ض  ْبدر ير نرر ِمنْن مر ، ور نْ   ىلر خر

. انظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه ة  ْرحر فر ور  ور حِمْنرة  إىِلر رُسُ  ور
 
ء ِمْن برفالر ، ور

افِيرة   (.1/77) إىِلر عر

ْفِقن (6) ِحُك الر نر اتِِه الض  ِذي ِمْن ِصفر ب  ال  آُل، ُيِريُد: أرن  الر  در قر ا فر "، إِذر لِمر ن "عر ِد ر ثر (: ِمْن عر ْعدر ر ْن نر نامر اْحترْجنرنا )لر نْل ُثل  آُل، بر نْ ر ُد خر

ْضحر  ْيِه ير در ةر لر اقر ا اْلفر ْرنر ا أرْظهر ا إِذر اآُل، فر ِن  ْدنر جر ْ   ور ُيْعطِي. انظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )إىِلر خر  (.1/77ُك فر
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ا ً َْ  .(1)« َرب  َيْضَحُك َخ

ِد ْبِن أريجوبر  [981] الر أرَْحرُد ْبُن حُمرم  قر
(2)  ، اَّر نِد ْبنِن إِْسنحر نْن حُمرم  ، عر

ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْن إِْبرر : عر

اِريِّ  ر  األرْنصر ْعمر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر عر
ُسنوِل اهللِ  ،(3) نْن رر ُه، عر ثر د  ْن حر ْن مر :  عر نالر قر

لرسر  :  جر نالر ُه، ُثم  قر ْأنر ظ مر شر عر ظ مر اهللر ور عر ، فر طربر الن اسر آِل، ُثم  خر
ِ
ىلر ِمنرْبر ُسوُل اهللِ عر ې  ې  چ »رر

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  

ْينِه: ، [67]الزمر: «  چېئ  ېئ   لر نىل  اهلُل عر الر صر : ُثم  قر الر َِ َوالَْرَ  »قر نَمَوا َيْأُخنُذ اهللُ السَّ

ُفُهََم  :  (4) َيننْوَم اْلِقَياَمننِو بَِيننِدِه، َواَْلْلننُق َينُْظننُروَن، ُثننمَّ َيَتننَزقَّ َُ اَنننِو َوُهننَو َيُقننو مَّ ننَف الر  َأَنننا اهللُ "َتَزق 

ْْحَنُ  ت نى «"الرَّ ُفنُه، حر ق  ترلر ير  ور
 
نء ْ ْرِمني بَِّشر نُه ير ن  أر ت نى ثر ا بِيرِدآِل حر ذر كر ُقوُل هر ُسوُل اهللِ ير الر رر امر زر : فر الر ، قر

نرن  ت ى ظر آُل، حر ُ فر ِمنرْبر جر ِيعاا رر ن  َجر عر يرقر ا لر
 /ب[102/ ] .(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مَضن ]إسناده ضعيف (1) نْعد  نِد ْبنِن سر يرى ْبنُن حُمرم  ْ : مضنوا 922. شيخ املصنف: هو حير نيٌّ كِّ مر ِفيج ور نلر السِّ اج  ور ور اْبنُن رر [. ور

: مَضن ]742] ِن احِلِ يج أرَْحرُد ْبُن احلرسر َحر ناُد ْبنُن 921[. ور : مَضن ][. ور ةر نلرمر : ثقنة، مَضن 711سر
 
ناء طر ْعنىلر ْبنُن عر ير [. ور

أرُبو965] ْييِلج  [. ور  اْلُعقر
اِمر  ِقيُط ْبُن عر : هو لر ِزين   .رر

اِجُب الطجْويِسج يف فوائدآل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه حر

 .4/627ملكتبة املرثزية بمكة املكرمة وقد وصل إلينا اجلزء الرياِن من فوائد حاجب، وليس فيها حديث الباب. ا

، به.181( وابن ماجه )16187وأخرجه أَحد ) ةر لرمر  ( من طريق يزيد بن هارون، عن َحر اِد ْبِن سر

 .يف املسند(، وضعفه شعيب 2810واحلديث ضعفه األلباِن يف سنن ابن ماجه، وحسنه بطرقه يف الصحيحة )

: حلقو ، أبو جعفر البغدادي الوراَّ، صر  (2) اَّر ، عِن اْبِن إِْسحر
ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْن إِْبرر ى عر ور اِزي، قال ابن عدي: رر اِحُب امْلرغر

ن ا ُثلِّ نذر نعر هر هنو مر ينى بنن معنني، ور ْ ْيِه أَحد وعيل ابن املديني، وتكلم فِينِه حير لر ْثنرى عر ْيِه، أر لر ْ  عر اِزي"، وُأْنكِرر نالُِح "امْلرغر ِه صر

وك   نرْتُ نْيسر بِمر . وقنال ابنن حجنر: )صندوَّ ثاننت فينه غفلنة، َل يندفع بحجنة، قالنه أَحند، د(. الكامنل يف احْلرِديِث لر

 (.93( التقريب )1/285الضعفاء )

اِريج  (3) ْز   األرْنصر ِر ْبِن حر ْعمر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر  ْبُد اهللِ ْبُن عر ، ثقة، ع. التقريب )عر ِِنج ةر امْلردر الر ُبو ُطور  (.3435، أر

ُفُهامر  (4) ق  ترزر ا أخنذهتا باليرندِ )ير ةر إذر ْفنت الُكنرر ق  زر ناُل: تر نراُولِنِه. ُيقر نُة تر عر رُسْ  ور
ِ
نء ْ ُف اْسنتفاِلُب الَّش  . والت زقج ُفُهامر ترلق  نامء  (: ير بنني الس 

 (.1/591واألرض. غريب احلديث للخطايب )

: ثقنة حجنة تكلنم فينه بنفال قنادح، مَضن ]إسناده ضعيف، وأصله   الصحيح (5) نْعد  اِهيُم ْبنُن سر نُد ْبنُن 875. إِْبنرر [. حُمرم 

ِر، مَض ] در ، صدوَّ يدلِّس، وُرِمير بالتشيع والقر ار  سر : هو اْبِن ير اَّر  [.875إِْسحر

= 
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، أبنا  [982] تِّيِّ رر اْبِن الل  ْبُد اهللِ بُن ُعمر َْحرِن، أبنا عر ْبِد الر  ى ْبُن عر نرا ِعيسر ر اِِل اْبنُن أرْخربر ُبو امْلرعر أر

ْبنِد ااجلرب انِ  ُبنو عر ناُ  أر ، أبننا اإِلمر ةا ازر يِّ إِجر يِلج ْبُن أرَْحردر اْبِن الُبرْسِ نِد بنِن ، أبنا عر هللِ ُعبرْينُد اهللِ بنُن حُمرم 

ِقْيُه  د  الفر حُمرم 
اِجي   (1) ا الس  ِري  ثر ِن أرَْحردر ْبنر زر ا احْلرسر بر نرا: أرن  أر فِيامر أرِذنر لر

نِي أريِب  (2) ثر د  : حر الر ُهْم قر ثر د  حر

نر  ْيامر بِيُع ْبُن ُسلر : ثنا الر  الر قر
افِِعي   (3) ِمْعُت الش  : سر الر ْن قر مر ، ور

ُْلوَّ  ْ ُ َمر فالُ  اهللِ غر ُقوُل: اْلُقْرآُن ثر ير

ُهنور  ُْلنوَّ  فر نالر َمر نْن قر مر ، ور
ُْلنوَّ  نْ ُ َمر نفالُ  اهللِ غر اْلُقنْرآُن ثر بِينُع: ور نالر الر  . قر نافِر  ُهنور ثر ُْلوَّ  فر الر َمر قر

افِر   ثر
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُه اخلطايب يف غريب ا = قر ا( ب فرادها.1/591حلديث )عل  ُفهر ق  ترزر  ( عن حممد بن إسحاَّ، به َمتِاا. وقال: )ير

أر 25)-(2788( واللفظ له، ومسلم )5608وأخرج أَحد ) نرر : قر نالر نرر قر ْن اْبنِن ُعمر ، عر م  ( من طريق ُعبرْيِد اهلل ِ ْبِن ِمْقسر

ُسوُل اهلل ِ  :. رر ِ ىلر امْلِنرْبر ُهور عر ةر ور ير َْ ِذآِل ا : هر الر َُ اهللَُّ ».. )فذثر اَية(. قر ، َأَننا اْْلَلِنُك، َأَننا َيُقو ُ َتَكنبي
بَّناُر، َأَننا اْْلُ : َأَنا اْْلَ

ُد َنْفَسهُ  ُسوُل اهلل ِ . «اْْلَُتَعاِِل، ُيَمجي لر رر عر : فرجر الر يرِخرج  قر ُه سر ن  نرن ا أر ت ى ظر ، حر ُ فر بِِه امْلِنرْبر جر ت ى رر ا حر ُدهر دِّ  بِِه. ُيرر

: َأَنا اهللُ »ولفظ مسلم:  َُ َُ إَِ  اْْلِنْنَبِ َيَتَحنرَّ ُ « َأَنا اْْلَلُِك  -َوَيْقبُِض َأَصابَِعُه َوَيْبُسُطَها  -َفَيُقو احلنديث. ...« َحتَّي َنَظنْر

ا(: أي النبي  ْبُسُطهر ير ُه ور ابِعر ْقبُِض أرصر ير  .وَل يذثر اَية. قوله: )ور

ةر الُعكْ  (1) ط  . وقنال اْبُن بر غلنط  نا   ور ِه أروهر
نعر فضنلِ نُه مر ، قال النذهبي: لر ِقيه  ث  فر ى(، حُمردِّ انِة الُكرْبر اِحُب )اإِلبر ، صر يج احلرنْبريِلج

ِ ربر

ةر  ط  ثري  الوهم يف الرواية، ففال ينتهم  -مع علمه وزهدآل وفضله وصفالحه البارع  -املعلِّمي: فالذي يتحصل أن ابن بر

( التنكينل للمعلِّمني 16/529فالحه، وال حيت  بام ينفرد بروايته. انظر: س  أعنفال  الننبفالء )بام ينايف ما تواتر من ص

(2/561.) 

 َل أجدآل. (2)

اِديج  (3) اِمل  امْلُرر ْبِد اجلرب اِر بِن ثر نر بِن عر ْيامر بِْيُع بُن ُسلر ، ثقة، الر  افِِعيِّ اِحُب الش  ، صر يج ِ ِْ
د  امْلِ ُبو حُمرم   (.1894. التقريب )4، أر

، فلم أجند لنه ترمنو، لكننه توبنْ.  (4) اِجيي َْحرِن خب صحيح، وهذا إسناٌد رجاله ثقاَ َِ أْحد السَّ ْبنِد النر  نى ْبنُن عر ِعيسر

: سبقا ] تِّيِّ اْبُن الل  اْبُن ا710ور : سبقا ][. ور يِّ : ثقة فقيه، مَض ]922جلرب اِن واْبُن الُبرْسِ اِجيج ا الس  ِري  ثر زر  [.755[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.6/52اخلرب أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى )

ْرِد بينهام.  وقد ُفِصلر اإلسناُد عن القصة يف املطبوعة ب دراِج قصِة حفص  الفر

نِد ْبنِن 344فة السنن )وأخرج البيهقي يف معر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن حُمرم  ِد ْبنر عر ا حُمرم  بر ِمْعُت أر : سر الر ْبِد اهلل ِ احْلرافُِظ قر ُبو عر ا أر نر ر ( أرْخربر

ُقنو نر ير ْيامر بِينعر ْبننر ُسنلر نِمْعُت الر  ُقوُل: سر اِ   ير اِحب  الش  نر ْبنر صر ِمْعُت احْلرسر ُقوُل: سر  ير
اد  يِلِّ ْبِن ِزير نافِِعيج عر نالر الش   -ُل: قر

ِن اْلُقْرآِن  ُهور ُيْسأرُل عر . -ور رر فر ْد ثر قر ُْلوَّ  فر ُه َمر الر إِن  ْن قر ، مر : ُأفل ُثم  ُأفل الر قر  فر

عبد اهلل: ثنذا يف املطبنوع، وهنو تصنحيف، وصنوابه  بنإسنادآل صحيح. أبو عبد اهلل احلافظ: هو احلاثم. وأبو حممد 

= 
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ِد بِن حُمر  [983] ا اإِلْسنراِد: أنا ُعبرْيُد اهللِ بُن حُمرم  هِبرذر نُْه: أن  ور ُه عر ْرِوير ْن نر نرا أر ِقْيُه فِيامر أرِذنر لر  الفر
د  م 

نارر  ط  ْفنص  العر نِد ْبنِن حر ْلر ندر ْبننر َمر ْبِد اهللِ حُمرم  ا عر بر نُد ْبن (1) أر ُبنو ُيوُسنفر حُمرم  ُهْم، ثننا أر ثر ند  ُن امْلُريرن نى حر

ِريج الدِّ  ُد ْبُن ِعْمرر  ،ينرور ْكر  حُمرم  ُبو بر ِريج ثنا أر ينرور نى الندِّ نِديج  ،انر ْبِن ُموسر ُبنو أرَْحرندر اأْلرسر نِي أر ثر ند  حر
(2) 

ْفظِني  ْبنِد اهلل ِ، لر نا عر بر نا أر ُقْلنُت: ير نْبرل  فر ِد ْبِن حر ْبِد اهلل ِ أرَْحردر ْبِن حُمرم  ىلر أريِب عر ْلُت عر خر : در الر ُقْرآِن بِنالْ قر

 : الر قر ت فر ُْلوَّ  ْ ُ َمر ُْلوَّ  أرْو غر ُه »َمر جِّ ُتور
ة   (3) ور تِنفالر ْلنِب، ور : ِحْفنظ  بِاْلقر

نا   ْنِس ِجهر نىلر َخر اْلُقنْرآنر عر

طٌّ بِيرد   خر ، ور نْي  ِر  بِعر بر ْمع  بِاأْلُُذِن، ور سر اِن، ور ا «. بِاللِّسر ن ِّ ِقينُت فِينِه ُمترحر بر ْوُلنُه، ور نيلر  قر لر عر ْشنكر
أر ا، فر

الر ِِل:  امْلرْتُلنو بِنِه »فقر ، ور ُْلنوَّ  ناُن َمر اللِّسر ، ور
ُْلنوَّ  ْ ُ َمر امْلرْحُفوُظ بِِه غر ، ور ُْلوَّ  ْلُب َمر ت اْلقر اُلكر ا حر مر

امْلرْحُفنوُظ بِن ، ور نة  ُْلوقر اليرنُد َما ، )ور
ُْلنوَّ  نْ ُ َمر ْيِه غر امْلرْسُموُع إِلر ، ور ُْلوَّ  اأْلُُذُن َمر ، ور

ُْلوَّ  ْ ُ َمر نْ ُ غر ِه غر

 ) ُْلوَّ  ُْلوَّ   ،(4)َمر ْ ُ َمر ْيِه غر امْلرنُْظوُر إِلر ، ور ُْلوَّ  نْيُ َمر اْلعر ننْيُ «ور ْبنِد اهلل ِ، اْلعر نا عر بر ا أر ُه: ير ُقْلُت لر : فر الر ، قر

الر ِِل  قر َِّت فر رر اِد يِف اْلور ور نُْظُر إىِلر الس  نذر تر  يِف هر
 
ء ْ نحج  ر نْه، أرصر ننِ  :ا: مر ، عر نافِع  ُ نر نربر ، أرن   خر نرر اْبنِن ُعمر

:  الن بِي   الر نعر «َِل ُتَسافُِروا بِاْلُقْرَِن إَِ  َأْرِ  اْلَعُدوي »قر جر : ُثم  رر الر ا، قر قا رر الر ور ا ور ْذُثْر ِحرْبا ْ ير َلر ، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ند ابن راهوينه، وثقنه اخللنييل، انظنر ترَجتنه يف: النّروض الباسنم يف تنراجم شنيوخ احلناثم بفال "ابن"، وهو راوي مس =

، وثقه اخلطيب. س  أعفال  النبفالء )522) اِ ِّ ْيد  الش  اِحِب َُحر  (.14/431(. واحلسن: هو ابن صر

ننْيم  يف احلليننة )176وأخرجننه اَجننري يف الرشننيعة ) ننِن ْبنن9/113( وأبننو ُنعر نناِص، ( مننن طريننق احْلرسر ننيِلل اجْلرص  ِن عر

ْيم  عبد امللك بن حممد بن عدي اإلسنرتاباذي، 419وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) ( من طربق أيب ُنعر

 (.8/371ثفالَها عن الربيع، بنحوآل. انظر للجصاص: تاريخ بغداد )

 - 418ُشح أصنول االعتقناد )( 149 – 148وقول الشافعي جتدآل يف: آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حاتم )ص

( األسننننامء 20894( )20893( السنننننن الكننننربى للبيهقنننني )113 - 9/112( حليننننة األولينننناء )452( )423

 (.19503( )343( ومعرفة السنن واَثار له )556 - 552والصفا  له )

(1) ، وِريج ة، الدج ُة، الُقْدور اُ ، احلرافُِظ، الريِّقر ، اخل اإِلمر اِديج . )ضيُب ُثم  البرْغدر نْأُمون  نة  مر : ثِقر ُقْطنِيج ارر الر الد  سن  هنن(. 331 :، قر

 (.501(. وانظر: الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )15/256) أعفال  النبفالء

 َل أميزآل. (2)

ُه ". َل يعجم املصنف احلرف األول، وحيتمل أن تقرأ " (3) ج   ُيور

 ربى.ما بني القوسني َل يرد يف مطبوعة اإلبانة الك (4)
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ُهور  اِر ور اِب الد  ِعي إىِلر بر ْت مر الر ، فقر ُجل  ا رر هر عر ة  مر أر ْتُه اْمرر تر ا، إِْذ أر ُمنِي هِبرذر لِّ ُيكر
ْد  (1) ْبِد اهلل ِ، قر ا عر بر ا أر : ير

اَِّ  ر  اِب النور ه  ْبِد اْلور برْت إىِلر عر هر ذر
نا / ] ،(2) ر اهبر نامر أرجر ، 103فر ْسنأرلركر ْن تر ُتِحنبج أر ِة، فر لر /أ[ يِف امْلرْسنأر

ْسأر  ا مر مر را: ور الر هلر نر  بِنِه فقر مر ، فر ننرةا ُه سر ا لر ارا ُم جر لِّ َِّ أرن  الر ُيكر لرفر بِالط فالر ْوِجي حر ْت: إِن  زر الر ُتِكت، قر لر

 : نالر ، قر : الر الر آِلت قر ِ ْ ا إىِلر غر ذر ْت ِمْن هر مر : فرُحرِّ الر ْيِه، قر لر د  عر رر ، فر نر لرحر ُأ فر ْقرر ُهور ير ا   ور ي  ْعدر أر نْب بر اْذهر فر

 ْ الِق  ُدونر امْلرْخُلوِقنير فر ِن كر َلر فالر ر خر ْمترُه ثر ل  نرْث، إِن كر ثر ْ حتر
(3).  

َْحرن نِن ْبنِن أر نيِلل احلرسر نْن أريِب عر ، عر نيِّ
ِ ِْ َْحرِن البر ْبِد الر  ْن أرَْحردر ْبِن عر ُل، عر ْكر  اخلرفال  ُبو بر ُه أر عر ابر در تر

اِهيمر  ْن إِْبرر ِة، عر ر ِْ ُه بِالبر ِمعر ِزيِّ سر ْن أرَْحردر  امْلرْرور يرى امْلُْقِرِئ، عر ْ ْبِن حير
(4) (....)(5) (6). 

ب اِح  [984] ِد اْبِن الص  ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم  نرا عر ثر د  اُل، حر س  ُبو أرَْحردر العر اِِض أر الر القر اِشُم  ،(7)قر ثنا هر

لِيِد  ْبُن الور
اِقد   ،(8) ثنا َحر اُد ْبُن ور

ْثور  ،(1) ِد ْبِن ذر ْن  حُمرم  نِن اْبنِن  ،(2)انر عر ، عر ْمنِرو ْبنِن ِدينرنار  نْن عر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" أثرير استقامة مع السياَّ. (1) الر  ثذا، ولعل "قر

اِديج  (2) ِم بِن نرافِع  البرْغدر ْبِد احلركر اِب بُن عر ه  ْبُد الور اَّ(: َل ترد يف مطبوعة اإلبانة. وهو عر ر  ِن ال)الور اُ ، ، أرُبو احلرسر اَُّ، اإِلمر ر  ور

( ، اِِنج ب  ُة، الر   (.4259( التقريب )12/323هن(. قال ابن حجر: ثقة، د   س. س  أعفال  النبفالء )251 :الُقْدور

اِن: َل أجدَها. .إسناده ضعيف (3) ِري  ينرور  وأبو يوسف وأبو بكر الدِّ

ُبو أرَْحردر ( ويف متنه زيادة 5/339اخلرب أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى ) ِرْد عند املصنِّف، وهي رؤيا منا  رأى أر َل تر

ُه  ب  ِديج فيها رر  [.993[ ]992، ومن طريق ابن بطة أخرجه املصنِّف. وانظر ]اأْلرسر

 هو اإلما  أَحد بن حنبل. (4)

 .ثلمة َل أستطع قراءهتا (5)

عنن البيهقني ب سننادآل إىل إبنراهيم بنن حيينى  [992َل أعرف رجنال اإلسنناد منن بعند اخلنفالل. وسنيأيت اخلنرب بنرقم ] (6)

 املقرئ، بنحوآل.

اِِنج  (7) ْصبرهر
اُر األر  اْلبرز 

د  ُبو حُمرم  ب اِح، أر ْبُد اهلل ِ ْبُن الص  وِ عر اُل، قال أبنو ، روى عن هاشم بن الوليد اهلررر س  نُْه: أرُبو أَحدر العر عر ّي، ور

نرةر ) ر سر نرا. ُتُويفِّ غر لر ا فيام بر . وقال الذهبي: ثان صدوقا ة  ُدوَّ  ثِقر ا. وقال أبو ُنعيم: صر ُدوقا ا صر ْيخا انر شر هن(. 294الشيخ: ثر

( إرشنناد 6/965( تنناريخ اإلسننفال  )2/24( تنناريخ أصننبهان )3/378طبقننا  املحنندثني بأصننبهان أليب الشننيخ )

 (.580القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )

الِند ْبنن نرْجنران (8) ند ْبنن خر الِند ْبنن حُمرم  نيِلّ ْبنن أيب طالنب  هاشم ْبن الوليد ْبن خر ُبنو طالنب اهلنروي، وثقنه منوىل عر ، أر

هنن(. اجلنرح 240هنن( أو )239ذثرآل ابن حبنان يف الريقنا ، وروى عننه أبنو حناتم النرازي، تنويف سننة )اخلطيب، و

 (.5/956( تاريخ اإلسفال  )16/101( تاريخ بغداد )9/243( الريقا  )9/106والتعديل )
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، عن النبي  رر َِ َسْبًعا، َفاْخَتاَر اْلُعْلَيا ِمنَْهنا َفَسنَكنََها، َوَأْسنَكَن »قال:  ُعمر َمَوا إِنَّ اهللَ َخَلَق السَّ

 .(3)« َسائَِر َسَمَواتِِه َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقهِ 

. اِحد  ْ ُ ور نُْه غر اآُل عر ور رر ، ور انر ْثور در بِِه اْبُن ذر ر  فر  تر

ننن ِة"  [985]  يِف "ثِترنناِب السج
نناِهني  ْفننِص اْبننُن شر ُبننو حر ننالر أر ا –قر ور ننِذي رر اِمنند  ال  ُبننو حر نْننُه أر آُل عر

ِة"  اِحُب "الت ْعلِيقر ِقيُه صر اِيينِيج الفر رر اإِلْسفر
نرا - (4) ، ثر ةر قر در يِلج ْبُن صر نرا عر ، ثر نر ْيامر ْبُد اهلل ِ ْبُن ُسلر نرا عر ثر د  : حر

ْولِِه  ب اس  يِف قر ِن اْبِن عر ، عر
 
طراء ْن عر ، عر ْي   ِن اْبِن ُجرر ، عر اج  ج  :   [14قمر: ]ال چژ  ڑ  چ حر الر قر

ْينرْيهِ  ارر بِيرِدآِل إىِلر عر  .(5) أرشر

ب اِس  [986] ُد ْبُن العر نرا حُمرم  ثر د  ِقيُه: حر اُل احلرافُِظ الفر س  ُبو أرَْحردر العر الر أر قر
اَُّ ْبنُن  ،(6) ثنا إِْسنحر

اِهيمر ا اَُّ ْبُن إِْبرر ُبو الن ْْضِ إِْسحر ْيِف، ثنا أر و(  (7)لض  ْمر  ْوىلر )ُأ ِّ عر مر
ِزينُد  (8) ِزيِز، ثننا ير ْبِد العر بِنِْت عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أبو عمر الصفار البِي، ضعيف،  . التقريب ) (1) = ْيَِّشج  (.1508العر

 (.5871يقال الطاحي، موالهم، خاُل ولد َحاد بن زيد، ضعيف، َّ. التقريب )البِي األزدي، اجلهضمي، و (2)

اُل: مَض ]منكر (3) س  ، ثقة ثبت، مَض ]754. العر يج ِحيج امْلركِّ : هو اجُلمر ْمُرو ْبُن ِدينرار   [.780[. وعر

ْيِه. وقال  لر ُع عر ، وقال: الر ُيترابر انر ْثور ِد ْبِن ذر ابنن أيب حناتم: سنألُت أيب عنن هنذا احلنديث أخرجه العقييل من طريق حُمرم 

. وثذا قال الذهبي. وضعفه األلباِن. ر  ا حديث  ُمنكر ذر  فقال: هر

 (.3038( )338( السلسلة الضعيفة )39( الذهبي يف العلو )2617( علل احلديث )4/388انظر: الضعفاء الكب  )

 هم مع َجاعا  منن اخلراسنانيني عنىل تعلينق الشنيخ قال النووي: واعلم أن مدار ُثتب أصحابنا العراقيني أو َجاه (4)

نرر  ثر ذر ا، َجع فيه من النفائس منا َل يشنارك يف جموعنه منن ثرينرة املسنائل والفنروع، ور أيب حامد، وهو يف نحو َخسني جلدا

ترها، واجلوابر عنها، وعنه انترش فقه طريقة أصحابنا العراقيني. هتذيب األس طر أدل  برسر  (.2/210امء )مذاهب العلامء، ور

 [.845. وهو مكرر ]فيه عل بن صدقو َل أجده، وبقيو رجاله ثقاَ (5)

(6)   ُ ننوبر األرْخننرر يج ب نناِس ْبننِن أر ننُد ْبننُن اْلعر ننر  حُمرم  ْعفر ُبننو جر ِقْيننُه، أر ، الفر ننِريج ، احلرننافُِظ، األرثر بِننْ ُ نناُ  الكر اِِنج اإِلمر ْصننبرهر
، تننويف سنننة األر

نرةر )301) ِن الت ْحِديِث سر طرعر عر قر : ثنان منن الفقهناء احلفناظ املتقننني. سن  296هن(، ور ر  جر ِه، قال اْبُن حر
طِ هن( اِلْختفاِلر

 (.917طرباِن )( إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ ال7/226( لسان امليزان )7/42أعفال  النبفالء )

، صدوَّ، ضعف بفال مستند، خ د س. التقريب ) (7) اِدييِسج رر ْشِقيج الفر مر ُهُم الدِّ ْوالر ، مر ِويج ِ ج األُمر  (.334الُقرر

رر بن عبد العزيز، ويقال: إننه منوىل  (8) ِم"، وهي أخُت ُعمر )أ  عمرو(: ثذا يف األصل، والذي يف ثتب الرتاجم: "أ  احلركر

 (.2/389( هتذيب الكامل )8/170عزيز. انظر: تاريخ دمشق )عمر بن عبد ال
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اِِنج  نْعر ةر الص  بِيعر ْبُن رر
اِِنج  ،(1) نْعر ِث الص  ْشعر

نرا أرُبو األر نالر  ،(2)ثر : قر نالر ُسنوِل اهللِ قر نْوىلر رر نانر مر ْوبر ْن ثر  عر

ُسوُل اهللِ  َُ : »رر ن َفَيُقنو ْسِ ناِوُزِِّن الَينْوَم ُظْلنمٌ " :َيْأِِت اهللُ َتَعناَ  َفَيْثنِني ِرْجَلنُه َعنَا اْْلِ ، "َِل َُيَ

 .(3)« َفُينَْصُف لِْلَخْلِق َبْعَضُهْم ِمْن َبْعض  

اِِنج  [987] اِهيُم بُن ُيوُسفر اهِلِسنْجر نرا إِْبرر ثر د  : حر الر قر ور
ةُ  ،(4) قر در نرا صر ، ثر ر  ام  اُ  ْبُن عر ثنا ِهشر

(5)، 

ِة  اتِكر ُن ْبُن أريِب اْلعر نرا ُعرْيامر ثر
نِي ُسنلر  ،(6) ثر ند  ناِريِبج حر بِينب  امْلُحر ُن ْبنُن حر ْيامر

نةر البرناِهيِلِّ  ،(7) امر نْن أريِب ُأمر عر

ننْير اجْلرن نِة  ِة اْلُوْسنطرى بر نرر نْطر نىلر اْلقر نِة عر نْو ر اْلِقيرامر ْلُِس ير ، فر ِن  اهلل ر جير ْلمر الظج اُثْم ور : إِي  الر الن نارِ قر ُثنم   ور

ِِل الر جيزِن  فالر جر يِت ور ِعز  ُقوُل: "ور ير
اَِل "  (8) اْليرْو ر ظر

(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال البخاري: أحاديريه مناث . وقنال أبنو حناتم: ضنعيف. وقنال النسنائي1) ْشِقيج مر ، الدِّ اِِنج نْعر ، الص  بِيج حر اِمل  الر  ُبو ثر : ( أر

 (.8/492لسان )ال (4/422يزان )املمرتوك. وضعفه آخرون، وأما ابن عدي فقال: أرجو أنه ال بأس به. 

، ثقة. التقريب ) (2) ةر اِحْيُل بُن آدر ر  (.2761ُشر

ا (3) اُل: مَض ]إسناده ضعيف ِجدًّ س  ْيِف: صدوَّ  طئ، مَض ]754. العر اَُّ ْبُن الض  إِْسحر  [.744[. ور

ن20( وابن مندآل يف الرد عىل اجلهمية )ص1421أخرجه الطرباِن يف الكب  ) إسنحاَّ،  ( من طنريقني عنن أيب الن ْْضِ

 به، ويف آخرآل زيادة.

ْزِوين )  ، عن يزيد بن ربيعة، به، ويف آخرآل زيادة.ِ بن نافع( من طريق ن4/160وأخرجه الرافعي يف أخبار قر

ا. السلسلة الضعيفة )  (.1401قال األلباِن: ضعيف جدًّ

الِدِ  (4) اِهْيُم بُن ُيْوُسفر بِن خر ُد، إِْبرر وِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُجر اِِنج  اإِلمر  اهِلِسنْجر
ْيد  نىلر بِن ُسور ِزْيُد عر ( ير ُه )ُمْسنرد  ، لر اِزيج اَّر الر  ُبو إِْسحر ، أر

، ما  سنة ) ْزِوْينِيج يِلل القر ُة بُن عر ر ْيرسر نُْه مر اآُل عر ور ، رر
 
ِة ُجْزء ( سن  أعنفال  2/685، ووثقه اخللييل. اإلرشناد )هن(301مائر

 (.14/115النبفالء )

، ثقة. التقريب ) (5) ْشِقيج مر ب اِس الدِّ ُبو اْلعر ، أر ِ ج  اْلُقرر
الِد  ُة ْبُن خر قر در  (.2911صر

، قال ابن معني: ليس بَّشء. وقال النسائي: ضعيف. وقنال أَحند: (6) ْشِقيج مر ، الدِّ ْفص  األرْزِديج )ال بنأس بنه، بليتنه  أرُبو حر

. مينزان االعتندال ) هْلرناِِنِّ
ِزيندر األر نيِلِّ ْبنِن ير (. وقال ابن حجر: صندوَّ، ضنعفوآل يف روايتنه عنن عر هْلراِِنِّ

( 3/40من األر

 (.4483التقريب )

، ثقة. التقريب ) (7) اِِنج ارر ، الد  ْشِقيج مر ْوبر الدِّ يج ُبو أر  (.2544أر

ُوُز يِب(، ويف َمتِ الصواعق: )الر جُيراِوُرِِن(."ال جيزِن" ثذا يف األصل، و (8)  يف العلو: )الر جير

ن، فحديريه القديم أصح، مَض ]منكر (9) : صدوَّ، ثرب فصار يتلق  ر  ام  اُ  ْبُن عر  [.911. ِهشر

ابننن اجلننوزي يف املوضننوعا  ومننن طريقننه  –يف ترَجننة ابننن أيب العاتكننة  -( 3/221أخرجننه العقننييل يف الضننعفاء )

 ( من طريق هشا  بن عامر، به.1/127)

= 
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ط اُن  [988] اُودر القر ُن ْبُن در ْيامر نرا ُسلر ثر د  : حر الر قر ور
نر ثنا  ،(1) ْهُل ْبُن ُعنرْيامر سر

نُم ْبنُن  ،(2) ثننا احلركر

   ْ ُظهر
يِّ  ،(3) دِّ ِن السج عر

الِك   ،(4) ْن أريِب مر عر
الِح   (5) أريِب صر ور

ْولِنِه:  ،(6) ب اس  يِف قر ِن اْبِن عر ڈ     چ عر

در   [5]طه:   چژ  ژ  ڑ   عر : قر الر قر
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتِكر  = : اْبُن أريِب اْلعر ِعني  الر اْبُن مر ، قر ِصحج ِديث  الر ير ا حر ذر ْيِه. وقال ابن اجلوزي: )هر لر ُع عر ْيسر بَّشء(.وقال العقييل: الر ُيترابر  ةر لر

وابننن  -اتكننة يف ترَجننة ابننن أيب الع -( 4/148( ويف تنناريخ اإلسننفال  )310واحلننديث أوردآل الننذهبي يف العلننو )

 ( من حديث هشا  بن عامر، به.464املوصيل يف َمتِ الصواعق املرسلة )ص

. وقال يف تار ه: ساَّ )ابن أيب عاتكة( حديرياا طويفالا منكراا. ط  سر إِْسنراُدآُل ور ، ور ر   وقال الذهبي يف العلو: احْلرِديُث ُمنْكر

هبنذا اإلسنناد مرفوعناا، ومطنوالا، ولنيس فينه  ( عنن هشنا  بنن عنامر،9/3039وأخرجه ابن أيب حناتم يف تفسن آل )

ُنوُزِِن »"اجللوس عىل القنطرة"، ولفظه:  يِت الر حير ِعنز  يرُقنوُل: ور نِة فر نْو ر اْلِقيرامر اىلر ُيْقِسُم ير عر تر كر ور برارر ، فر ِن  اهلل ر تر ْلمر الظج اُثْم ور  إِي 

....  (.5975ة )وقال األلباِن: منكر. السلسة الضعيف «. اْليرْو ر ُظْلم 

آل، وذثر ابن خلفون واملزي اسم جدآل "نِن". انظنر: أبو داود سليامن بن داود بن نِ القطان الرازي (1) نْدر ، ذثرآل ابن مر

عنن  ( ضمن النرواة447، ترَجة537( املعلم بشيوخ البخاري ومسلم )ص2687فتح الباب يف الكنى واأللقاب )

ْيامن الرازي.33/250سهل بن عريامن. هتذيب الكامل ) يرى بن ُسلر ْ ِصني بن حير  ( ضمن الرواة عن أيب حر

نِْديج  (2)
نر ْبِن فراِرس  الكِ ْهُل بُن ُعرْيامر اسر ، قر يِّ ِزيُل الر  ، نر ِريج ْسكر  العر

ْسُعود  ُبو مر . وقنال ، أر نُدوَّ  : صر ناتِم  ُبنو حر أر ، ور نةر ُبنو ُزْرعر لر أر

ُد، الري ْبُت. وقال يف الكاشنف: حنافظ ثقنة صناحب غرائنب. وقنال ابنن حجنر: أحنُد  وِّ اُ ، احلرافُِظ، امْلُجر الذهبي: اإِلمر

اظ، له غرائب،  .  احلف 

 (.2664)( التقريب 2174( الكاشف )11/454( س  أعفال  النبفالء )4/203اجلرح والتعديل )

. التقريب ) (3) ِعني  ، مرتوك رمي بالرفض، واهتمه ابُن مر  اْلُكويِفج
د  ُبو حُمرم   (.1445أر

يج  (4) دِّ ةر السج ِريمر َْحرِن اْبِن أريِب ثر ْبِد الر  ِعيُل بُن عر ُبوإِْسامر يرنى  ، أر ْ الر حير قر الُِح احلرِديِث. ور : صر يج
ائِ الر الن سر ُر، قر ، األرْعور  الُكويِفج

د  حُمرم 

. ور  نِعيف  : ضر ِعني  الر ابُن مر قر اِرُب احلرِديِث. ور : ُمقر ةا ر  الر مر قر ، ور ة  الر أرَْحرُد: ثِقر قر ط اُن: الر برْأسر بِِه. ور . القر ننيِّ  : لر نةر ُبنو ُزْرعر نالر أر قر

الر  قر . وقنال ابنن حجنر: صندوَّ هينم، ور نُدوَّ  : ُهنور ِعنْنِدي صر نِديل الر اْبُن عر قر تر ج بِِه. ور الر حُيْ ِديرُيُه ور : ُيْكترُب حر اتِم  أرُبو حر

 (.463( التقريب )5/264( س  أعفال  النبفالء )2/184رح والتعديل )اجل  .4ورمي بالتشيع،   

اِريج الُكويِفٌّ  (5) اُن اْلِغفر ْزور  (.5354، ثقة، خت د   س. التقريب )غر

ْ يسمع ِمنْنُه. وقنال ابنن حجنر (6) َلر ب اس ور ن ابن عر : حيدث عر ، قال ابن ِحب انر انِئ  ْوىلر ُأ ِّ هر اُن، مر اذر اُل: بر ُيقر اُ ، ور اذر : ضنعيف بر

 (.634( التقريب )1/185. املجروحني )4يرسل، 

ا، و  متنه نكارةإسناد (7)  [.792. وانظر ]ه ضعيف جدًّ

يِّ 2/251وأوردآل ابن القيم يف اجتامع اجليوش اإلسنفالمية ) ندِّ ْفِسنِ  السج يِف تر "، قنال: )ور يِّ ندِّ ( وعنزاآل إىل "تفسن  السج

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...( فذثرآل. = الِح  أريِب صر  ور

الِك  ْن أريِب مر  عر

ْومناا:  (: ]قرالر 20/87وأوردر الذهبي يف س  أعفال  النبفالء ) ِعْيلر )وهو قوا  السننة( ير ْلُت إِْسامر أر : سر ى امْلرِدْينِيج ُبو ُمْوسر أر

ْينهِ  ور اهر اَُّ بنُن رر ُه: إِْسنحر ْم. ُقْلُت لر عر : نر الر ت قر در عر ى: قر ْولِِه: اْستور ب اس  يِف قر ِن اْبِن عر ْد ُرِوير عر ْيسر قر لر نُف  أر نامر ُيْوصر ُقنْوُل: إِن  ير

مر  ْن ير اَُّ[.بِالُقُعْوِد مر ُقْوُل إِْسحر : الر أرْدِري أريش ير الر . قر  لج الِقيرا ر

ل علينه، ويوجند  ء يسن  مننه منن طرينق  : يرويه أسبا  بن نِ اهلمداِن عنه، وهو الطريق املعنو  يِّ دِّ وتفس  السج

. وأسنبا : صندوَّ ثرين  اخلطنأ يغنرب. التقرينب ) يِّ ندِّ ْ   وغن آل عنن السج ُم ْبُن ُظهر وانظنر: التقرينر يف (. 321احلركر

 (.65أسانيد التفس  للطريفي )ص

ي، ثم علق دِّ الشنيخ أَحند شناثر بقولنه: ]هنذا اإلسنناد منن أثرينر  وأخرج الطربي تفس اا من طريق أسبا ، عن السج

سنناد. وقند عنرض األسانيد دوراناا يف تفس  الطربي، إن َل يكن أثريرها، ففال يكاد  لو تفس  آية من رواينة  هبنذا اإل

: "فن ن ثنان ذلنك -وقد ذثر اخلرب عن ابن مسعود وابنن عبناس هبنذا اإلسنناد  -(، فقال 1/354الطربي نفسه يف )

ةر ارتيابه يف إسنادآل، وهو منع ارتيابنه قند أثرينر  ا". وَل يبني ِعل  ا، إذ ثنُت ب سنادآل ُمرتابا ا، ولست أعلمه صحيحا صحيحا

. انظر: تفس  من الرواية به، ولكنه َل جيعلها  يِّ دِّ حجة قط...[، ثم ذثر الشيخ شاثر ثفالماا طويفالا يتعلق بتفس  السج

 (.1/156الطربي )

ْ   أشد ضعفاا منه.اَل يصححه الطربي وارتاب فيه، فطريق  –مع ضعفه  –أقول: إذا ثان طريق أسبا    ْبِن ُظهر

ي  نفسه ال حيتمل منه مريل هذا امل دِّ  تن.أضف إىل ذلك أن  السج

ي يف التفسن  املعنروف الريابنت عننه، وقند نقلنه عنن  ندِّ قال شيخ اإلسفال  ابن تيمينة: وقند رواآل عنن ابنن عبناس السج

يج ثقة روى له مسلم، وتفس آل رواآل عنه أسبا  بنن نِن، وهنو ثقنة، روى لنه مسنلم، وقند ذثنر يف  دِّ أشياخه، والسج

ابن عباس، وعن مرة اهلرْمداِن عن ابن مسعود، وعن نناس   أول تفس آل أنه أخذآل عن أيب مالك، وعن أيب صالح عن

، لكن هو ينقله بلفظه و لط الروايا  بعضها ببعض، وقد يكون فيها املرسل، واملسند، من أصحاب رسول اهلل 

يج عن أشياخه. ففيه ما هو ثابنت عنن بعنض الصنحابة: ابنن مسنعود، وابنن دِّ  وال يميز بينهام، وهلذا يقال: ذثرآل السج

 (.167 - 1/164عباس، وغ َها. وفيه ما ال جيز  به. تفس  آيا  أشكلت عىل ثري  من العلامء )

، وهو ثويف صدوَّ، لكنه َجنع التفسن   يج دِّ وقال ابن حجر: ومنهم )أي من الضعفاء( إسامعيل بن عبد الرَحن السج

ود، وعنن نناس منن الصنحابة من طرَّ منها عن أيب صالح عن ابن عباس، وعنن منرة بنن ُشاحينل عنن ابنن مسنع

يج منن الصنحابة إال أننس بنن  ندِّ وغ هم. وخلط روايا  اجلميع فلم تتميز رواية الريقنة منن الضنعيف، وَل يلنق السج

 (.1/211مالك، وربام التبس الصغ  الذي تقد  ذثرآل. انظر: العجاب يف بيان األسباب )

رى بمكنة بعننوان: أسنانيد نسنخ التفسن  واألسنانيد وهناك رسالة ماجست  بقسنم الكتناب والسننة بجامعنة أ  القن

 املتكررة يف التفس ، َجعاا ودراسة. للطالب: عطية بن نوري آل خلف الفقيه. وب ُشاف: د. حاتم العوِن. 
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نر [989] ثر د  لِّسِ وقال: حر ِد بِن امْلُغر ُر بُن حُمرم  ْعفر الِح   ،(1) ا جر نر بِن صر يرى بُن ُعرْيامر ْ ثننا  ،(2) ثنا حير

 
ِ
طراء ْن عر ، عر ةر يعر

ِ نِي اْبُن هلر ثر د  ، حر الِح  ْبُد اهللِ ْبُن صر ِِلج  عر  اهْلُذر
نِن  ،(3) ْبِن ِدينرار  ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرنْ   ْن سر عر

ْولِِه:  ب اس  يِف قر ْينرنهُ   [79]اإلرساء:  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ اْبِن عر لُِسُه فِنيامر بر : جُيْ الر  قر

تِهِ  ُع ألُم  ف  ، ُثم  ُيشر يلر
نْير ِجرْبِ بر  .(4) ور

ُة ْبننُن  [990] ننلرمر ، ثنننا سر اُودر ِة": أبنننا اْبننُن أريِب در ننيعر ِ يج يِف ثِترنناِب "الرش  ْكننر  اَُجننرِّ ُبننو بر ننالر أر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وثقه الدارقطني. س  أعفال  النبفالء ) (1) اِديج اِسِم البرْغدر ُبو اْلقر  (.141( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )14/521أر

ِ ج  (2) انر الُقرر ْفور الِِح بِن صر نر بِن صر يرى بُن ُعرْيامر ْ ، صندوَّ رمني بالتشنيع، وليننه بعضنهم  حير نيج ِ ِْ
ِ نا امْل ِري  ثر ُبنو زر ، أر نْهِميج الس 

ث من غ  أصله، َّ. التقريب )  (.1129وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )(. 7605لكونه حد 

 (.4589أبو ريان، وقيل: أبو طلحة املِي، صدوَّ، روايته عن سعيد بن جب  من صحيفة، بخ د  . التقريب ) (3)

ْيِث، مَض ] باطل. (4) اتُِب الل  : هو ثر الِح  ْبُد اهللِ ْبُن صر : هو عبد اهلل، ضعف900عر ةر يعر
ِ  [.743وآل، مَض ][. وابن هلر

اُ  امْلرْحُموُد".12474أخرجه الطرباِن يف الكب  ) لِكر امْلرقر ذر ، به، وزاد يف آخرآل: "فر الِح  نر ْبِن صر يرى ْبِن ُعرْيامر ْ  ( عن حير

( وقال: )باطل، وهنذا إسنناد ضنعيف، ولنه علتنان: األوىل: االنقطناع بنني 5008واخلرب ذثرآل األلباِن يف الضعيفة )

ِِلِّ و ْ يُ اهلُذر ا َلر نِعيف  إِذر ُهنور ضر ةر ور يعر
ِ فِيِه اْبُن هلر ، ور اِِنج ر اآُل الط ربر ور . وقال اهليريمي: رر ةر يعر

ِ ْع، سعيد. واألخرى: ضعف ابن هلر ترنابر

.) ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْع ِمْن سر ْسمر ْ ير : َلر اُء ْبُن ِدينرار  ِقيلر طر عر  ور

ويف بعضنها  -جيلس عنىل العنرش،  وغ آل عىل أن  النبي  أقول: يدل خرب الباب وأخبار أخرى ال تصح عن جاهد 

ح  من سجودآل -"ثم يشفع" ثام يف خرب الباب  حتت العرش، ثم يؤذن له وهو ال ينزال سناجداا  ، وهذا َمالف  ملا صر

، عنن ( عنن أيب هرينرة 327)-(194( واللفنظ لنه، ومسنلم )4712حتت العرش، فيشنفع، فنأخرج البخناري )

ُْ َسناِجًدا لِنَرِّبي »... ديث الشفاعة أنه قال: يف ح النبي  َ  الَعنْرِش، َفنَأَق ، ُثنمَّ َيْفنَتُح اهللَُّ َعنَلَّ ِمنْن َفَأْنَطلُِق َفآِِت ََتْ

 ْْ نُد اْرَفن َمَّ َُ : َينا  َُ  َقْبِل، ُثمَّ ُيَقنا
َاِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيًئا، ََلْ َيْفَتْحُه َعَا َأَحد  ْْ رَ ََ ْْ ُتَشنفَّ ْأَسنَك َسنْل ُتْعَطنْه، َواْشنَف

تِي َيا َربي  ، ُأمَّ تِي َيا َربي ، ُأمَّ تِي َيا َربي : ُأمَّ َُ ُْ َرْأِ ، َفَأُقو  ....«.َفَأْرَف

، فَ »قال:  ، عن النبي ( عن أنس 4476وأخرجه البخاري أيضاا ) ُينْ َذَن َفَيْأُتوِِّن، َفَأْنَطلُِق َحتَّي َأْسنَتْأِذَن َعنَا َرِّبي

ْْ َرْأَسَك َوَسْل ُتْعَطهْ  : اْرَف َُ ، ِِل، َفإَِذا َرَأْيُ  َرِّبي َوَقْعُ  َساِجًدا، َفَيَدُعنِي َما َشاَء اهللَُّ، ُثمَّ ُيَقا ْْ ْْ ُتَشفَّ ْْ َواْشَف ، َوُقْل ُيْسَم

ُْ َفَيُح  ُمنِيِه، ُثمَّ َأْشَف  ُيَعلي
ُدُه بَِتْحِميد  ُْ َرْأِ ، َفَأْْحَ ا، َفُأْدِخُلُهُم اَْلنََّو، ُثمَّ َأُعوُد إَِلْيِه َفإَِذا َرَأْيُ  َرِّبي ِمْثَلنُه، ُثنمَّ َفَأْرَف د  ِِل َحدًّ

َُ َمنا َبِقنَي ِ  النَّناِر إِِلَّ  ابَِعَو، َفَأُقو ا، َفُأْدِخُلُهُم اَْلنََّو، ُثمَّ َأُعوُد الرَّ ُْ َفَيُحد  ِِل َحدًّ َوَوَجنَب َعَلْينِه َمنْن َحَبَسنُه الُقنْرَُن،  َأْشَف

: «. اُْلُلودُ  اىلر عر ْولر اهلل ِ تر ْعنِي قر ُه الُقْرآُن، ير برسر ْن حر ْبِد اهلل ِ: إاِل  مر ُبو عر الر أر  [.162]البقرة:  ۆئ ۆئقر
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بِي ِِنِّ  ،(1)ب  شر َْحرِن ْبُن اْلبرْيلرامر ْبُد الر  نِي عر ثر د  ، حر
ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر ر  ْعمر نرا مر اَِّ، أر ز  ْبُد الر  ثنا عر

(2) 

ُكمْ  بج نِْزُل رر  إاِل  ير
ة  ْيلر ا ِمْن لر : مر الر لر إىِلر   قر نزر ا نر ن ِذر ، فر ا ُثْريِسٌّ ُه فِيهر لر  إاِل  ور

 
ء امر ا ِمْن سر مر ، ور

ِ
ء امر إىِلر الس 

ءر  امر ا أرترى الس  ، فر ِذر ْرِجعر ت ى ير ا حر ا ُسُجودا ر  أرْهُلهر  خر
ِ
ء امر ْنيرا  –الس  ْعنِي الدج ْ  ِمْن  (3)أرط ْت  -ير در ع  رر تر ور

ْدُعوِِن ْشيرتِِه خر  ْن ير آُل: "مر ْدُعو ِعبرادر ْيِه ير در ُهور براِسط  ير ، ور
نْن  (4) ْينِه، مر لر ُتنْب عر ُتْب إِِلر  أر ْن ير ُأِجْبُه، مر

ُهت  أرْغِفرر لر ْسترْغِفُرِِن فر ير
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثقة،    (1) اُبوِريج ِعيج الن ْيسر َْحرِن احلرْجِريج امْلِْسمر ْبِد الر  ُبو عر  (.2494. التقريب )4أر

، من مشاه  التابعني، قيل أنه ثان منن أشنعر شنعراء النيمن يف عِنآل، وذثنر ابنن ، موىل عمر بن اخلطاب املدِن (2)

. وقنال صنالح جنزرة  ننيِّ  ، -فنيام نقلنه عننه البيهقني  -عساثر له أشعاراا يف ترَجته، قال أبو حناتم: لر نر  ِديرُينُه ُمنْكر : )حر

ُة: أرن  الن بِي   بِيعر نُْه رر ى عر ور رر اِهد  "قر  ور اما بُِمعر
(. وقال الدارقطني "ترلر ُمْسلِ ر  ل  ُمنْكر ُهور ُمْرسر فنيام نقلنه عننه البيهقني  –، ور

ْيفر باِمر ُيْرِسُلُه. وقال ابن حجر: ضعيف، -اا أيض كر ، فر لر احْلرِديثر صر ا ور ة  إِذر ُقوُ  بِِه ُحج  ، الر تر ِعيف   .4: ضر

( ميننزان 68/21( تنناريخ دمشننق )15925( )15924) ( السنننن الكننربى للبيهقنني5/216اجلننرح والتعننديل )

 (.3/307( األعفال  للزرثيل )3819( التقريب )2/551االعتدال )

ْوُ  اأْلرْقتراِب. النهاية البن األث  )األرطِيطُ  (3)  (.1/54: صر

ْدُعنِي". (4) ْن ير  ثذا، واجلادة: "مر

، لكن ه من بفالغاته ثام سيأيت ]وهو ها خب ضعيف، و  متنه نكارة،  (5) ِِنِّ امر ْوِل اْبِن اْلبرْيلر  [.1072هنا ِمْن قر

: ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، مَض ] ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ حير . ور ْكر  ُبو بر : هو أر اُودر  [.867اْبُن أريِب در

نْن ير 1157( وتفسن  عبند النرزاَّ )718وهو يف الرشيعة لآلجري ) مر نْ ر (، ومتامنه: "ور نْن ُيْقنِرْض غر ْلنِي ُأْعطِنِه، مر ْسنأر

." ُلو   الر ظر  ُمْعدر   ور

، عنن عبند النرزاَّ، هبنذا اإلسنناد إال أن اْبننر 249وأخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصفالة ) نر نْيفالر ( عن حممود بن غر

ُه..( فذثرآل، وَل يذثر "له يف ثل سامء ثريس" وال ن  نِي أر غر لر ِِنِّ قال: )بر امر ْسطر اليدين. اْلبرْيلر  بر

 ( ب سناد  مقلوب، وزاد فيه ألفاظاا منكرة..42وأخرجه ابن مندآل يف الرد عىل اجلهمية )ص

ادِ  ِقنيج اْلبرْغندر رر
نِن اخْلِ ُد ْبُن احْلرسر ، ثنا حُمرم  ةر ك  ب اُس، بِمر ْهل  الد  ِزيِز ْبُن سر ْبُد اْلعر ُْفنوظ  ]ْبنُن[ أريِب قال ابن مندآل: أنا عر ، ثننا حمر يج

نِن الن  ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر يِِّب، عر ِن اْبِن امْلُسر ، عر ْهِريِّ ْن الزج ، عر ر  ْعمر ْن مر اَِّ، عر ز  ْبِد الر  ْن عر ، عر ةر ْوبر : فنذثرآل، وذثنر  بِنيِّ تر نالر قر

 جلوس الرب عىل الكريس.

، وهذا إسناد واآل  جداا، ( وقال: )باطل بذثر "الكريس واجللوس"6334أورد األلباِن حديثر ابن مندآل يف الضعيفة )

آُل جنداا...  ْمنرر ن دون عبد الرزاَّ َل أجد هلم ترَجة، غ  حمفوظ بن أيب توبة: قال الذهبي يف "امليزان": "ضع ف أَحنُد أر مر

 وَل يرتك"(.

= 
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ِِنِّ  ِن اْبِن اْلبرْيلرامر ِحيح  عر ا صر ذر هر
(1). 

ْبُد اهلل ِ [991]  عر
د  الر احلرافُِظ أرُبو حُمرم  الِيِه": قر ي انر يِف الري الِِث ِمْن "أرمر ِر ْبِن حر ْعفر ِد ْبِن جر  ْبُن حُمرم 

ب اِس  ِد ْبِن اْلعر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  الر عر قر
ِة  ،(2) ُبو امْلُِغ ر ، ثنا أر بِيب  ُة ْبُن شر لرمر ثنا سر

(3)،  : نالر اُن قر ْفور ثنا صر

ْبد   عر ْبنر عر ْيفر ِمْعُت أر سر
ُهور  (4) ناُ  ور ر ، فرالرسِّ رر

نرناطِ نْبُع قر ن مر سر ُقوُل: إِن  جِلرهر ِعُظ الن اسر ير ير
نا،  (5) ْيهر لر عر

ناُل: ِقُفنوُهْم  ُيقر ، فر ِة اأْلُوىلر نرر نْطر ُيْحبرُس اخْلرْلنُق ِعنْندر اْلقر : فر الر ِة ِمنُْهْم، قر ابِعر اىلر يِف الر  عر اهلُل تر مب  چ ور

نْن   [24]الصاف ا :  (6)  چىب نا مر يْهلِنُك فِيهر : فر الر ا، قر نْهر ُيْسأرُلونر عر ِة ور فالر ىلر الص  ُبونر عر اسر ُيحر فر

ْينفر  ثر نا، ور ْوهر ْينفر أرد  نِة ثر انر ةر الري انِيرنةر ُحوِسنُبوا بِاأْلرمر نرر نْطر ُغنوا اْلقر لر ا بر ن ِذر نا، فر نْن نرجر ينُْجو مر ، ور لركر  هر

يْهلُِك  : فر الر ا، قر اُنوهر ِحِم خر ِن النر  ةر الري الرِيرةر ُسِئُلوا عر رر نْطر لرُغوا اْلقر ا بر ا، فر ِذر ْن نرجر ينُْجو مر ، ور لركر ْن هر مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التني  -ثم ذثر األلباِن خرب اَجنري وقنال: )األطنيط والرتعيند منكنر أيضناا.... وَجلنة القنول: أن هنذآل الزينادا   =

ِِنِّ دون سائر طرَّ احلديث املتواترة  جاء  امر ِديِث الرتَجة ]ابن مندآل[ وحديث ابن البرْيلر هني زينادا  باطلنة،  -يِف حر

 لضعف إسنادها، وَمالفتها للحاديث الصحيحة(.

(1) . ِِنِّ امر ي ن ا يف التخري  أنه من بفالغاته، ويقصد املصنِّف: أن إسنادآل صحيح إىل اْبِن اْلبرْيلر  بر

نْيم  ع (2) ، قال أبو ُنعر اِِنج ْصبرهر
ْهِميج األر  الس 

الِد  ب اِس ْبِن خر ِد ْبِن اْلعر ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم   عر
د  ُبو حُمرم  ننرةر أر ر سر ، ُتنُويفِّ

ناِحُب ُأُصنول  ننه: صر

( تناريخ اإلسنفال  3/371(. وانظنر: طبقنا  املحندثني بأصنبهان أليب الشنيخ )2/23هن(. تاريخ أصبهان )296)

 (.602( إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )6/967)

اِج اخلرْوالرِِنج  (3) ْوِس بُن احلرج  ْبُد الُقدج ، ثقة، ع. التقريب ) عر  (.4145احِلْمِ،ج

فالِعيِّ  (4)  اْلكر
ْبد  ُع ْبُن عر ْيفر آل يف أر لِط فيه بعضهم فعد  ، قال ابن حجر: تابعي صغ ، ال يصّح له سامع من صحايب، وقد غر

 (.2/233لسان )ال( 1/396( اإلصابة )3/17هن(. تاريخ اإلسفال  )106 الصحابة. وبنحوآل قال الذهبي. )

يروي عن ابن عمنر، وبنني ثالنث هنو "أيفنع بنن عبند ثنفالل وقد فرَّ ابن حجر بينه وبني أيفع )غ  منسوب( الذي 

"، أما الذهبي فجعل غ  املنسوب والكفالعي واحداا، وغُ  املنسوب قال عننه ابنن حجنر: ضنعيف. انظنر:  يِّ ِ احِلْم ر

 (.1/315( اإلصابة )594التقريب )

نا (5) ِهنير بِالص  ناِ "، ور ر ِِّ نة  يف "ال نا اْلكِترناُب، هكذا ضبطها املصنف بالسني، وهي ُلغر ناءر هِبر تِني جر ْيش  األرّولنني ال  نُة ُقنرر دِّ ُلغر

ُ  امْلرنار   ِ ْسنرتر ننه ير ا   ألرننه ثأر اِضنِح رِسر ِرينِق اْلور : إِننام ِقينلر لِلط  ِقيلر ا ِسيناا، ور ُلهر عر ْ ِب جتر رر ُة اْلعر ام  عر ةر لكرينرة ُسنُلوثِِهْم، أي ور

ُ : البرْلُع. انظر:  ْ ُعُهْم، والرس 
ْبترلِ  ( ماد ة: رس .7/313لسان العرب )ير

 .حب خب مب ىبنص اَية:  (6)
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ِئنذ  ِرْدُف  ْومر ِحُم ير النر  نا، ور نْن نرجر ينُْجنو مر ، ور لرنكر ْن هر ُك مر
يْهلِ ا، فر ْيفر قرطرُعوهر ثر ا، ور ُلوهر صر ْيفر ور ثر

بِّ    الر 
ِ
اء يرةا إىِلر اهْلرور لِّ ْعنُه  ُمتردر اْقطر نِني فر نْن قرطرعر مر ِصنْلُه، ور نلرنِي فر صر نْن ور ُقوُل: اللُهم  مر ن مر تر هر يِف جر

 /ب[103/ ] .(1)

ننِد ْبننِن  [992] فِيِقنني حُمرم  ننْدُ  يِف ثِترناِب رر جر ": ور نراِقننِب أرَْحرنندر ِقنيج يِف "مر ْكننر  البرْيهر ُبننو بر نالر أر قر ور

ط اِن  طِّهِ  (2)ُيوُسفر القر ْمِد اهللِ بِخر اِهيمر بِحر ِد ْبنِن إِْبنرر ْهل  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ْيُخنرا أرُبو سر ُهْم شر ر : فِيامر أرْخربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْ ِمْن َقْولِهِ  (1) د  اْبنِ إسناده صحيح إ  َأْيَف ُبو حُمرم  ْيِخ  ، وهو خرب مقطوع ليس بحجة. احلرافُِظ أر ُبو الش  : هو أر ي انر  [.929] حر

اُن: هو ا ْفور صر : مَض يف اخلرب السابق. ور بِيب  ُة ْبُن شر لرمر سر ْمِرو ور ، ثقةبُن عر يج
كِ ْكسر ْر   الس   [.706] بِن هر

ْيم  يف احللية )  ( عن أيب الشيخ، به.5/131أخرجه أُبو ُنعر

ِل 5/131( عن أبيه. وأخرجه أبو نعيم يف احللية )1060وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ثِّ ِعيلر ْبِن امْلُترور ( من طريق إِْسامر

، الوليد بن ُمْسلِم  ْمِ،ِّ ور ، به، واختِآل عبد اهلل. احْلِ ةر  ثفالثتهم: عن أيب امْلُِغ ر

ْيم  يف احللية )1208وأخرجه عبد اهلل يف السنة ) ، وأبو ُنعر ةر ِعيلر ْبنِن 5/132( عن أبيه، عن أيب امْلُِغ ر ( من طريق إِْسامر

اُن موعظةا أخرى من قو ْفور ، ثفالَها عن صفوان، به، واختِآل عبد اهلل، ثم زاد صر ي اش  .عر ِِنِّ  ل أيب اليامن اهلرْوزر

( من طريق الوليد بن مسلم، عن صفوان عن أيفع، َمتِاا بذثر لفظ 6/2047وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفس آل )

. عر ْيفر "، لكنه جعلها من قول أر ِِنِّ  "موعظة اهلرْوزر

 الشواهد:

، أخرج نر ْيامر اتِِل ْبِن ُسلر  (.915ه البيهقي يف األسامء والصفا  )ولفظ "القناطر السبعة" هلا شاهد من قول ُمقر

ةر  امر ُثْلرُينوُ  ْبنُن 7493فيام أخرجه الطرباِن يف الكب  ) وآخر من قول أيب ُأمر يج ور
ْميراطِ ْهل  الندِّ ْكُر ْبُن سر  فيه بر

( ب سناد 

اد : ضعفهام النسائي. ميزان االعتدال )  (.3/413( )1/345ِزير

 وروي أهنا ثفالثة قناطر:

ْبنِد اهلل ِ:.... 914( وعنه البيهقي يف األسامء والصفا  )3930) أخرج احلاثم نْن عر اَِلِ ْبِن أريِب اجْلرْعِد، عر ( من طريق سر

بج  ْيِه الر  لر ِجرْس  عر ِحُم، ور ْيِه الر  لر ِجرْس  عر ُة، ور انر مر
ْيِه اأْلر لر : ِجرْس  عر

ُة ُجُسور  ثر اِ  ثرفالر ر ِِّ آل احلناثم ُمُروُر ال . صحح إسننادر

ْسُعود  و : ُهور اْبُن مر ْبِد اهلل ِ، ِقيلر ىلر عر ْوُقوف  عر ا مر ذر اَِلِ ْبنِن وافقه الذهبي.. لكن قال البيهقي: هر نْير سر بر ْينرُه ور ل  بر ُمرسر ، ور

 أريِب اجْلرْعِد.

( عن عمرو بن قيس قال: "بلغني.." وعن سفيان منن قولنه. وال يصنح ذلنك 412، 24/159ويف تفس  الطربي )

 (.5834، ففي اإلسناد إليهام حممد بن َحيد، وهو ضعيف. التقريب )عنهام

اُبوِريج  (2) ُد بُن ُيوُسفر بِن أرَْحردر الن ْيسر َْحرِن حُمرم  ْبِد الر  ُبو عر اُل، أر ناُن، ااحلرافُِظ، البراِرُع، اجلرو  ط  نة ، القر نا ر يِف الُكُهولر ُج، مر ألرْعنرر

نرةر ) نُْه. س  أعفال  النبفالء )422سر جر عر ا ُخرِّ قل  مر  (.17/423هن(، ور
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اِِنج  امْلِْهرر
(1)،  : نالر اُر قر ط  الِب  العر ِد ْبِن غر ُْموِد ْبِن حُمرم  اِمِد ْبِن حمر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حر  حُمرم 

نْيِ أنا أرُبو احلُسر

ْعفر  در ْبنر جر ِمْعُت حُمرم  يِلج سر ى اْلبرجر ْعُن ْبُن ِعيسر ُقوُل: ثنا مر اِدي  ير الِح  اْلبرْغدر ِد ْبِن صر ِر ْبِن حُمرم 
ثنا  ،(2)

َْحرِن  ْبِد الر  ْبُد اهللِ ْبُن عر عر
اَّر امْلُْقنِرِئ  ،(3) يرى ْبنِن أريِب إِْسنحر ْ اِهيمر ْبِن حير ْن إِْبرر عر

ُ  إىِلر  (4) : ِْصْ نالر قر

َْحر  ْبِد اهللِ أر  أريِب عر
 
ء ْ نأري   ر نأرُلوِِن، فر سر نِدنرا ور لر ا يِف بر ندر نْد بر ُه: قر ُقْلُت لر ْفِظ فر ِن الل  ْلُتُه عر أر نْبرل  فرسر در ْبِن حر

 : ننالر قر ُقننوُل فِيننِهت فر ننا   »تر ْننِس ِجهر ننىلر َخر ننُه الُقننْرآُن عر ج  ننالر ِِل: «ُيور قر ت فر ننا ِهننير ُقْلننُت: مر ِحْفننظ  »، فر

ة  بِاللِّ  ور تفاِلر ْلِب، ور طٌّ بِيرد  بِاْلقر خر ، ور نْي  ر  بِعر نرظر ، ور
ْمع  بُِأُذن  سر اِن، ور الر «سر قر لِكر فر ِح ذر ْ ْن ُشر ْلُتُه عر أر ، فرسر

، »ِِل:  ُْلنوَّ  نْ ُ َمر امْلرْتُلو بِنِه غر ، ور ُْلوَّ  اُن َمر اللِّسر ، ور
ُْلوَّ  ْ ُ َمر ْلِب غر امْلرْحُفوُظ بِاْلقر ، ور ُْلوَّ  ْلُب َمر القر

 ، ُْلوَّ  ْمُع َمر الس  ننْيُ ور العر ، ور
ُْلنوَّ  نْ ُ َمر امْلرْخُطوُ  بِِه غر ، ور ة  ُْلوقر اْليرُد َمر ، ور

ُْلوَّ  ْ ُ َمر ْمُوُع بِِه غر امْلْسر ور

ُْلوَّ   ْ ُ َمر ْيِه غر امْلرنُْظوُر إِلر ، ور
ة  ُْلوقر ناآُل «َمر تر اِرآِل أر ناِب در ىلر بر انر عر لرام  ثر نِي، فر بِعر ْجُت ِمْن ِعنِْدآِل تر رر لرام  خر ، فر

ُج  لِّنمر رر تِنِه أرْن الر ُيكر أر َِّ اْمرر لرنفر بِطرنفالر ُجنل  حر ُقنوُل يِف رر نا تر ْبِد اهللِ، مر ا عر بر ا أر : "ير الر قر ة  فر أر ُه اْمرر عر مر  ل  ور

نْ تر عر كر ْيِهت" فرسر لر د  عر رر تِِه، فر اءر نر يِف ِقرر لرحر ُأ الُقْرآنر فر ْقرر ُهور ير ا   ور ي  ْعدر أر ر  بِِه بر مر ُه، فر اراا لر ُه هُ جر لر أر ، ُثم  سر

الر أرَْحرُد:  قر انِياا، فر ت»ثر لرْفتر ْيفر حر الر أرَْحرُد: « ثر قر ، فر رر ثر ِ  اخلرنالِِق »فرذر نفالر ْمترنُه بِكر ل  ْل ثر ، بر نرْث، الر ْ ْ حتر َلر

ُن  الري مر ، ور ُدونر امْلرْخُلوِقنير
ِ  امْلرْخُلوِقنير  (5) فالر ىلر ثر  .(6)« عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني وروى عننه ثتناب "أسنامي الضننعفاء"  (1) ثِّ نْدِل وامْلُزر ، أثرينر عننه البيهقني يف سنننه الكنربى، ووصنفه بالعر ناُبوِريج الن ْيسر

ي أيضاا   .للبخاري، ووصفه الذهبي باملزثِّ

ِقيِّ )9/326( تاريخ اإلسفال  )791( )160( )91اخلفالفيا  للبيهقي ) بِيُل الن ِقيج يف شُيوِخ البريِهر ْلسر  (.20( الس 

ْنِديج  (2) اور يِلج الن هر  اْلبرجر
ِعيد  ، ذثرآلأرُبو سر ايرا   ِحكر اِحُب أرْخبرار  ور  (.6821ابن حجر متييزاا وقال: مقبول. التقريب ) ، صر

 َل أميزآل. (3)

 [.983َل أجدآل، وقد مر برقم ] (4)

اَّر احِلنْنِث إننام يكنون عنىل ثنفال  املخلنوقني. لسنان العنرب ) (5) . أراد أن  اْسنتِْحقر ْسترِحقج بِِه الَّشنءر ا تر ُن: مر ( 13/82الري مر

ة: ثمن.  ماد 

( قننال: 11/291وأورد نحننوآل الننذهبي يف سنن  أعننفال  النننبفالء )البغنندادي َل أجنندَها. والعطننار و .إسننناده ضننعيف (6)

ُقنْوُل  ناِحبر أرَْحرندر ير انر صر نِمْعُت ُفنورر ، سر اِِن  نغر اَّر الص  در بنر إِْسنحر ِمْعُت حُمرم  ، سر مج صر
نرا األر ثر د  ُ  )احلراثُِم: حر نِي األرْثنرر لر نأر : سر

يج 
ْيطِ ْبِد اهللِ امْلُعر ُبو عر أر نْير الل ْفظِ  ور ُقونر بر ِذينر ُيفرِّ ابِنرا ال  ْن أرْصحر ا عر ُلُه فِْيهر أرْسأر ، فر ةا ْلور ْبِد اهللِ خر .  أرْن أرْطُلبر ِمْن أريِب عر امْلرْحكِنيِّ ور

= 
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ا ا ذر هر : ور ِقيج الر اْلبرْيهر ُه أرَْحرُد قر حر ر نانر ِمنْن  ل ِذي ُشر نا ثر ْرِجنُع إىِلر أرن  مر لِكر ير ُثلج ذر ، ور ِحيح  صر

ُ  اهللِ امْلرْفهُ  فالر ثر ، ور ة  ُْلوقر ِهير َمر ِ  اهللِ، ور فالر ىلر ثر ة  عر لر ِة ِدالر اِرِح امْلرْخُلوقر ِذآِل اجلرور ابِنرا هِبر ِذآِل اْثتِسر وُ  ِمْن هر

ُْلوَّ   ْ ُ َمر اِرِح غر بِاهللِ الت ْوفِيُق اجلرور ، ور
 /أ[104/ ] .(1)

ِعيُل ْبُن سلمة بِن أيب اجلوع  [993] : أبنا إِْسامر ْجِزيج ِْ  السِّ ُبو نر الر أر قر ور
ا ]ح[ (2) ْرضا  عر

ْبُد اجلرب اِر ْبُن أرَْحردر امْلُْقِرُئ  اِسِم عر آُل أرُبو القر ُ ْ ِِن هِبرا غر ر أرْخربر نىلر  (3) ور ْأُ  عر نرر : قر نالر ْينِه قر لر ةا عر اءر ِقنرر

ِر  الِب  الت ام  اِهيمر ْبِن غر إِْبرر
ْزِوينِيِّ  (4) ِر ْبِن إِْدِريسر القر ْعفر ىلر جر ْأُ  عر رر : قر الر قر

ِمْعُت  (5) : سر الر ةر قر ك  بِمر

ُجن نأرلر رر ُقوُل: سر ادر ير اِهيمر احلرْريِب  بِبرْغدر نا إِْبرر ْوما ا قر نر : إِن  ِعنْندر نالر قر نْبرنل  فر ْبنِد اهللِ أرَْحرندر ْبننر حر نا عر بر ل  أر

ْبِد اهللِ:  الر أرُبو عر قر ُقوُلت فر امر تر ، فر ة  ُْلوقر ُهْم بِالُقْرآِن َمر اظر ْزُعُمونر أرن  أرْلفر ْبنِد »ير ُه الُقنْرآُن ِمننر العر ج  ترور ير

اخلرمْ  ، ور ِة أرْشيراءر ْمسر نر  إىِلر اهللِ بِخر نرظر ، ور
نان  ة  بِلِسر ور تِنفالر ، ور ْلنب  ، ِحْفنظ  بِقر

نة  ُْلوقر نْ ُ َمر ْشنيراُء غر
ُة األر سر

 ، ُْلنوَّ  ن َمر ُ ِر اْلبر ، ور
ُْلنوَّ  نْ ُ َمر امْلرْحُفنوُظ غر ، ور ُْلنوَّ  ْلنُب َمر اْلقر ، فر

ْمع  بِنُأُذن  سر ، ور
طٌّ بِيرد  خر ، ور ِر  بِبر

ا ، ور
ُْلوَّ  ْ ُ َمر ْيِه غر امْلرنُْظوُر إِلر امْلرْسُموُع ور ، ور ُْلوَّ  ْمُع َمر الس  ، ور

ُْلوَّ  ْ ُ َمر امْلرْتُلو بِِه غر ، ور ُْلوَّ  اُن َمر للِّسر

ُْلوَّ   ْ ُ َمر امْلرْخُطوُ  هِبرا غر ، ور ة  ُْلوقر اْليرُد َمر ، ور
ُْلوَّ  ْ ُ َمر نالِس  يِف «بِِه غر نرا جر أر : فر اِهيُم احلرْريِبج الر إِْبرر ، قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أرْفعر  = أرم  . فر

ُْلوَّ  ْ ُ َمر غر الِِه، فر أرْفعر الِِه ور فر يِف أرقور ِّ ُِ ْيفر ُت : الُقْرآُن ثر الر قر لُتُه، فر
أر سر نا فر ُهْم ير ي ُة ترعدج

ْفظِ الل  . ُقْلُت: فر ة  ْخُلوقر مر اُلنرا فر

(. رجاله ث ُْلْوَّ  اُلوا: الُقْرآُن َمر ِذْينر قر : الر، اجلرْهِمي ُة ال  الر قر ِة اجلرْهِمي ِةت فر لر ْبِد اهللِ يِف َُجْ ا عر بر  قا .أر

: سبق ]852األصم: سبق ] اِِنج غر ْبند 921[. والص  ُبنو حممند البرْغنداديج اهلل  ْبنن حممند ْبنن املهناجر[. وُفوران: هو عر ، أر

انر أرَْحرُد جيله. العلل ) ، ثر لِيل  بِيل  جر  [. وانظر التاِل.983(. وانظر ]1264، رقم: 7/146الفقيه، قال الدارقطني: نر

نا ": –هيم احلريب اَتية بعد ِذْثِرآِل حكاية إبرا –وقال ابن املوصيل (1) مر ْسنبِِه ور ثر ْبنِد ور ننْير فِْعنِل اْلعر َّر أرَْحرُد بر ر  فر ُهنور فر نا ر بِنِه فر قر

هُ  ْسترِقر  لر ْ ير ا الت ْفِريقر َلر ذر َّْ هر رِّ ْ ُيفر ْن َلر مر ، ور ُ ْ ُهور غر ْسُبُه ور ل قر بِِه ثر عر ا تر نْير مر بر ، ور ُْلوَّ  در  َمر ". َمتِ قر  (.515صواعق )صال   يِف احْلرقِّ

 ثتب فوقها: )هو املالكي(.  وَل أجدآل. (2)

 ثتب يف اهلامش األيمن: )هو الشافعي(. (3)

ْدُر اإلقراء يف وقته بمِ، له " امْلُجتنى يف القراءا  "، ) ُسويّس، صر  (.9/319هن(. تاريخ اإلسفال  )420 :وهو الط رر

ِد ْبِن  (4) يِلِّ ْبِن حُمرم  اِهيُم ْبُن عر رِ إِْبرر الِب  الت ام  . وقنال النذهبي: مِنّي غر لِينل  ث  جر نالر احلرب ناُل: حُمرندِّ ، قر يج ِ ِْ
اَّر امْلِ ُبو إِْسحر ، أر

 (.8/554( تاريخ اإلسفال  )77هن(. وفيا  املِيني )384معروف. تويف سنة )

 (.2/444ال عنه الدارقطني: ضعيف. لسان امليزان )ق (5)
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لِكر إِْذ  ْلِِسِه ذر نا أرِنِّ الر جر ِقهر ْفنُت بِطرفالر لر تِي حر ْوجر ِذآِل زر ْبِد اهللِ، هر ا عر بر ا أر : ير الر قر ة  فر أر ُه اْمرر عر ل  مر جر اءر رر جر

ْبن ُبنو عر نالر أر قر ْينِه، فر لر ْدُ  عر در نرر ، فر ننر لرحر ُأ فر ْقنرر نِمْعُتُه ير ا إِْذ سر ْعِضنهر نا يِف بر نر أر ، فر نرةا اناا سر ُم إِْنسر لِّ ِد اهللِ: ُأثر

ل مْ  ء  تركر ْ لرْيكر  ر ْيسر عر ، لر ء  ْ ْخُلوَِّ فِيِه  ر ْيسر لِْلمر ِ  اخلرالِِق لر فالر تر بِكر
(1).  / 

نْن أريِب اخلرنْ ِ  /ب[104] [994] ، عر ْكنر  ِجيبرةر اْبنرنِة أريِب بر ْن عر ، عر ْينربر اْبنرِة أرَْحردر ىلر زر ْأُ  عر رر قر

ا ، أنا إِْبرر ةا ازر ُد ْبُن أرَْحردر البراْغبراِن إِجر ي ناُن حُمرم  نِد الط  ِهيُم ْبُن حُمرم 
ْبنِد اهللِ اْبنُن  ،(2) اِهيُم بنُن عر أننا إِْبنرر

ِة، ثنا حُمرم   ةر الُكويِفج بِالُكوفر ِعيِد اْبُن ُعْقدر ِد ْبِن سر ب اِس أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ه، ثنا أرُبو العر ِشيذر ُقولر ُد ْبنُن ُخر 

ْبِد اجلرب اِر الطجويِسج  عر
نرةر ثر  (3) يرى سر ْ ْفُص ْبُن حير ، ثنا حر ننِير امر ثر  ور

ث  نةر ْبنِن  ،(4)فالر اِرجر نُل ْبنُن خر م  ثنا ُمؤر

ب   ُمْصعر
ةر  ،(5) ْمِرو ْبِن ُمر  ْن عر ، عر ْن ُشْعبرةر عر

ِم ْبِن ُصبرْيح   ،(6)
ى ُمْسلِ حر ْن أريِب الضج ِن اْبنِن  ،(7)عر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ]إسناده ضعيف (1) ْجِزيج ِْ  السِّ ُبو نر ، مَض ]773. أر اِهيُم احلرْريِبج إِْبرر  [.972[. ور

 ،(، جاء فيها:31اخلرب بنحوآل يف رسالة  منسوبة إىل إبراهيم احلريب بعنوان "رسالة يف أن  القرآن غ  َملوَّ" )ص

ا أر  نر بنن إِْدِرينس أخربنر ْعفر ُبو اْلفضنل جر نرا أر : ثر الر ْيِه قر لر ة مني عر اءر ْيُمون اجلهازي ِقرر ْتح أرَْحد بن عمر بن سعيد بن مر ُبو اْلفر

ة سنة ) ك  نرنا   352اْلقْزِوينِي بِمر هن(... هبنذا اإلسنناد، لكننه َل ينذثر قصنة احللنف بنالطفالَّ، بنل ذثنر مكاهننا قصنةر مر

 (.1/562لسان )الاجلهازي: َل يذثر بجرح معترب وال تعديل.  و اإلما  أَحد بعد موته. إلبراهيم احلريب رأى فيه

( عننه، 515بنصه ابن املوصيل يف َمتِآل للصواعق املرسنلة )صأوردآل  -الذي يف الرسالة  –وخرب إبراهيم احلريب 

 بفال إسناد. وانظر ما سبق.

اَّ األ (2) الّطّينان القّفنال، سنئل أبنو سنعد البغندادي عننه، فقنال: شنيخ صنالح،  صنبهاِنّ إبراهيم ْبن حممد ْبنن إبنراهيم، أبنو إِْسنحر

ا. تويف سنة ) سمعت  (.10/488هن(. تاريخ اإلسفال  )481أّنه ثان  د  ابن خّرشيذ يف ِصغررآل، وما سمعُت فيه إاّل خ ا

 َل أجدآل. (3)

ْفص بن عمر بن عباد الت ِميِمي (4) ْفص بن حييى بن حر نافِع َل أجدآل. ولعله: حر نر النك ور نِن مر ، منن أهنل رسخنس، ينروي عر

لردآل. الريقا  البن حبان ) أهل بر ْبد اهلل  ْبن يِزيد املقرئ ور نُه عر  (.8/200القارئ، روى عر

ترنبر هناك آخر: هو حفص بن حييى بن حفص بن رجاءو نْن ثر ، أبو عمر، قال ابن يونس: ثنان موثقناا، وثنان أجنل مر

 (.3/477عن ابن وهب فأثرير. الريقا  البن قطلوبغا )

 (.9/187يغرب. الريقا  )ذثرآل ابن حبان يف الريقا  وقال: من أهل رسخس، ُمْسترِقيم احلرِديث، مِم ن  (5)

اِديج  (6) نيِلج امْلُنرر  بنِن احلرناِرِث اجلرمر
ْبِد اهللِ بِن طراِرَّ  ةر بِن عر ْمُرو بُن ُمر  نى،عر ، األرْعمر ْبنِد اهللِ الُكنويِفج ُبنو عر ثقنة عابند، ثنان ال  ، أر

 (.5112يدلس، ورمي باإلرجاء، ع. التقريب )

اِِنج  (7) ط اُر، ثقة، ع. التقريب ) ُمْسلُِم بُن ُصبرْيح  اهلرْمدر ى الُكويِفج العر حر ُبو الضج ُهْم، أر ْوالر  (.6632مر
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ْولِِه  ب اس  يِف قر لرنقر  [12]الطنفالَّ:   چىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  چ : عر : خر نالر ، قر

ِذآلِ  لرقر يِف ُثلِّ أرْرض  ِمرْيلر هر ُه خر ن  ى أر الر ُشْعبرُة: نررر . قر اِهيمر  .(1)يِف ُثلِّ أرْرض  إِْبرر
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املزِن، أن أبا عبد اهلل سئل عن حديث ُشيك، عنن عطناء بنن السنائب، عنن أيب الضنحى،  قال اخلفالل: أخربِن أَحد بن أْص  (1)

، قننال: "بينننهن نبنني ثنبننيكم، ونننوح ثنننوحكم، وآد  چمب ىب يب جت حت خت  چعننن ابننن عبنناس يف قولننه تعنناىل: 

ذا، إننام يقنول: ث يدمكم". قال أبو عبد اهلل: هذا رواآل شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب الضنحى، عنن ابنن عبناس، ال ينذثر هن

"يتنزل العلم واألمر بينهن"، وعطاء بن السنائب اخنتلط. وأنكنر أبنو عبند اهلل احلنديث. وعنن قتنادة قنال: "يف ثنل سنامء وثنل 

 (.58أرض خلق من خلقه، وأمر من أمرآل، وقضاء من قضائه". انظر: املنتخب من علل اخلفالل )

ح  نرْقُلُه  ُْمول  إِْن صر ب اس  وقال ابن ثري : ُهور حمر ِن اْبِن عر ائِيلِي اِ . البداية والنهاية ) عر رْسر
ِن اإْلِ آُل عر ذر ىلر أرن ُه أرخر  (.1/43عر

البراْغبرانُ 774] [. وعجيبة760] زينب ِشيذ ُقولره766] [. ور اْبُن ُخر  : 910] [. ور ةر اْبُن ُعْقدر  [.797] ضعيف[. ور

( منن طرينق 832وعنه البيهقي يف األسامء والصفا  )( 3823( واحلاثم )23/469وأخرجه الطربي يف تفس آل )

اآُل. جر ْ ُ ررِّ َلر  ور
نْيِ ْيخر ِ  الش  ْ ىلر ُشر ِحيح  عر ِديث  صر ا حر ذر  شعبة، بنحوآل. وقال احلاثم: هر

ب ناس   ِن اْبنِن عر ا عر ذر نحر  وقال البيهقي: إِْسنراُد هر نُم أِلريِب الضج ، الر أرْعلر ةر ناذج بُِمنر  ُهنور شر ، ور نِحيح  اهلل ُ صر نا، ور ْينِه ُمترابِعا لر ى عر

.6/293وأوردآل ابن حجر يف فتح الباري )  أرْعلرُم. ِحيح   ( عن ابن جرير، وقال: إِْسنراُدآُل صر

نائِِب، 831( وعنه البيهقي يف األسامء والصفا  )3822وأخرجه احلاثم )  ْبنِن الس 
ِ
ناء طر نْن عر ( من طرينق ُشينك، عر

ى، به، ولفظه:  حر ْن أريِب الضج ْبعر أر عر بِيٌّ "سر ِضنير يِف ُثلِّ أرْرض  نر ،  رر اِهيمر ن ِْبرر اِهيُم ثر إِْبرر ، ور ُنوح  ُنوح  ثر ، ور ُ  ثر يدر ر آدر نربِيُِّكْم، ور ثر

ى". ِعيسر ى ثر ِعيسر اآُل. ور جر ْ ُ ررِّ َلر ْسنراِد ور ِحيُح اإْلِ ِديث  صر ا حر ذر  وقال احلاثم: هر

يادة، غ  أننا ال نعتقد ذلك أصنفال فقنال البيهقني... )فنذثرآل، وقال الذهبي: وروي عن عطاء بن السائب مطوال بز

ثم قال(: ُشيك وعطاء فيهام لني ال يبل، هبام رد حديريهام، وهذآل بلية حت  السامع، ثتبتها اسنتطرادا للتعجنب، وهنو 

 (.161من قبيل اسمع واسكت. انظر: العلو للعيل الغفار )
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ُ ْبُن أرَْحردر بْ  [995] ِْ نرا نر ثر د  : حر ةر بِِه إىِلر اْبِن ُعْقدر ِْ  الكِنِْديج احلرافُِظ ور ِن نر
لرُف ْبُن  ،(1) ثنا خر

ِزيِز  ْبِد العر عر
ْدُ  يِف ثِتراِب أريِب  (2) جر : ور الر قر

ي  (3) مِّ عر ور
ي  ،(4) دِّ ْن جر عر

ْبنِد  ،(5) نْن عر ، عر نْن ُشنْعبرةر عر

ار   ،(6)اهللِ ْبِن ِدينرار   ِعيِد ْبِن يرسر ْن سر عر
(7)،  : الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ُسوُل اهللِ عر الر رر َق : »قر َمنْن َتَصندَّ

 ِمْن َكْسب  َطييب  
يَهنا َكنََم  –َوِلَ َيْصَعُد إَِ  اهللَِّ إِِلَّ الطَّييُب  -بَِتْمَرة  َفإِنَّ اهللَ َيْقَبُلنُه بَِيِمينِنِه، ُثنمَّ ُيَربي

ُه  ُيَرِّبي َأَحُدُكْم َفُلوَّ
 .(9)« َحتَّي َتُكوَن ِمْثَل اَْلَبلِ  ،(8)
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نِْديج احلافظ، املعروف بنِك، قال اخلطيب: ثان أحند لبغدادينِ بن أرَْحرد بن نِ بن عبد العزيز ا (1)
د الكِ ُبو حُمرم  ، أر

 (.15/400هن(. تاريخ بغداد )293أئمة أهل احلديث، صنف املسند. ما  سنة )

ةر بن أيب رر  (2) برلر لرُف بن عبد العزيز بن عريامن بن جر ِزيج خر  امْلرْرور
اد  ، سكت عنه ابن أيب حاتم. وقنال و  انر ْبدر ، وهو ابن أخي عر

ادِ  ، أرحر ْن ُشْعبرةر ، عر نر بِيِهامر ُعرْيامر ْن أر ِه، عر مِّ عر بِيِه، ور ْن أر ةا عر ْرِوي ُنْسخر ُتنُه: اخللييل: ير لر َُجْ ناِظ... ور ةا ِعنْندر احْلُف  ِزينزر بر عر
ائِ رر يثر غر

ْأِن. اجلرح والتعديل ) ا الش  ُء هِبرذر امر ُْم ُعلر  (..892 - 3/891( اإلرشاد )3/371أرهن 

 األرْزِديج  (3)
اد  و  ةر ْبن أريب رر برلر ، ، أبو الفضل عبد العزيز بن عريامن ْبن جر انر اذر . وقنال ابنن حجنر: الدارقطني واخللنييل وثقهشر

 (.448( التذييل عىل ثتب اجلرح )4112( التقريب )3/891( اإلرشاد )358مقبول، خ س. سؤاال  احلاثم )

 األرْزدِيج  (4)
اد  و  ننةر بننِن أريِب رر برلر نر بننِن جر ْبننُد اهللِ بننُن ُعننرياْمر تركِننيج  عر اُن، ثقننة حننافظ. التقريننب العر ْبنندر ُبننُه: عر ، لرقر ِزيج َْحرِن امْلرننْرور ْبننِد الننر  ، أرُبننو عر

(3465.) 

يج  (5)
تركِ  اْلعر

اد  و  ةر ْبِن أريِب رر برلر ُن ْبُن جر ، ثقة، خ   س. التقريب ) ُعرْيامر ِزيج ْوالُهُم، امْلرْرور  (.4452مر

ِويج  (6) در ِ ج العر ْبُد اهللِ ْبُن ِدينرار  الُقرر بُ  عر ْوالرُهْم، أر ، ثقة، ع. التقريب )مر ِِنج َْحرِن امْلردر ْبِد الر   (.3300و عر

ِِنج  (7) ُبو احُلبراِب امْلردر ، أر
ار  سر ِعْيُد بُن ير  (.2423، ثقة متقن، ع. التقريب )سر

ُلوّ  (8) غ الفر واِ  احِلافِر. النهاية يف غريب احلديث ): امْلُْهُر الص  طِيم ِمْن أْوالد ذر : ُهور الفر ِقيلر ة: ففال.3/474. ور  ( ماد 

 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. (9)

، هبذا اإلسناد.1410أخرجه البخاري ) ْن اْبِن ِدينرار  اُء: عر ْرقر الر ور قر  ( معلقاا، قال: ور

نْن أريِب  وأخرجه البخاري يف املصدر نفسه من طريق ، عر نالِح  نْن أريِب صر بِينِه، عر نْن أر ، عر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ِدينرنار  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  عر

، به. ةر ْيرر  ُهرر

. وانظر ]1051[ ]1020[ ]1019وسيأيت ] ار  سر ِعْيِد ْبِن ير  [1001[ من طريق أيب احُلبراِب سر
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د   [996] ْيِه: حر بِِه إِلر اَّر ور ِعيلر ْبِن إِْسحر ُد ْبُن إِْسامر نرا حُمرم  ثر
ْلرد   ،(1) الُِد ْبُن َمر ْبنُد  ،(2)ثنا خر ثننا عر

ِح  ْيِديِّ  ،(3)اهللِ ْبُن األرْجلر بر  الزج
 
اء جر ِعيلر ْبِن رر ْن إِْسامر ِش، عر ِن األرْعمر عر

بِينِه  ،(4) ْن أر نيِلل  ،(5)عر نْن عر عر

ُسنوُل اهللِ  الر رر : قر الر ، «نَّ ِمننُْكْم َمنْن ُيَقاتِنُل َعنَا َتْأِوينِل اْلُقنْرَِن َكنََم َقاَتْلنُ  َعنَا َتنِْزيلِنهِ إِ : »قر

 : الر ت قر ْن ُهور اُلوا: مر قر  .(8)« لِ النَّعْ  (7)َخاِصُف  (6)َذاُكْم »فر

. ل  ْدخر ُه مر لر ، ور ْهو  ةر سر اعر ترْبُتُه سر  ثر

نا،  [997] َُهر ُ ْ غر ناِريِّ ور ُد اْبُن اْلُبخر حُمرم  ي ور دِّ نرا جر ر نيِّ أرْخربر ِ ِْ ن ْبنِن احُل ِ ِْ نِد ْبنِن نر نْن حُمرم   عر

، أنا  ةا ازر ، إِجر اتِيلر ْتِح اْبُن شر ُبو اْلفر ،أنا أر يج يِلِّ ْبِن الُبرْسِ نْيُ ْبُن عر انر  احلُسر ناذر نيِلِّ اْبنُن شر ُبنو عر ، أننا أنا أر

ب اِس، ثنا   ْبِن العر
د  ُة ْبُن حُمرم  ْزر نِن َحر ، عر الِند  ، ثننا خر نْ   نُد ْبنُن ُبكر ، ثننا حُمرم  اِِنج ْصبرهر

آل اأْلر نْدر ُد ْبُن مر حُمرم 

ن ْن أرِخيِه ُعبرْيِد اهلل ِ، عر ْبِد اهلل ِ، عر ْوِن ْبِن عر ْن عر ، عر ْيبراِِنِّ ، أرن  الن بِني  الش  ةر ْينرر :  ْن أريِب ُهرر نالر إِنَّ ِ  »قر

َُ اهللَ فِيَها َشْيًئا إِِلَّ َأْعَطاهُ  ُمَعِو َلَساَعًو َِل ُيَوافُِقَها َأَحٌد َيْسَأ : / «. اْْلُ نفالر   ْبنُد اهللِ ْبنُن سر نُه عر الر لر قر فر

نْو ر 105] اِ  ير ور نمر لرنقر الس  خر ، ور
ْو ر اإِلْثنرننْيِ ير ِد ور ْو ر اأْلرحر ا ر ير لرقر األري  ، فرخر أر اخْلرْلقر  /أ[ إِن  اهللر اْبتردر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َل أجدآل. (1)

اِِنج  (2) طرور  القر
ْلرد  الُِد بُن َمر ، صدوَّ يتشيع، وله أفراد. التقريب )خر ُهُم، الُكويِفج ْوالر يِلج مر ُبو اهلرْيريرِم البرجر  (.1677، أر

ي ةر  (3) نِْديج الكويف، صدوَّ. التقريب )عبد اهلل بن األرْجلرِح حييى بن عبد اهلل بن ُحجر
 (.3202، أبو حممد الكِ

ْيِديج  (4) بر ةر الزج بِيعر  ْبِن رر
ِ
اء جر ِعيُل ْبُن رر ، ثقة تكلم فيه األزدي بفال حجة،   إِْسامر اَّر اْلُكويِفج ُبو إِْسحر  (.443. التقريب )4، أر

ْيِديج  (5) بر ةر الزج بِيعر اُء ْبُن رر جر ، صدوَّ،   د س َّ. التقريب )رر ِعيلر الُكويِفج ُبو إِْسامر  (.1921، أر

ا به يف مصادر التخري .  يعني عيل بن أيب طالب  (6) حا  ِ  ثام جاء م

اجْلر  (7) مج ور ا. النهاية يف غريب احلديث )اخْلرْصُف، وهو الض  هر زر رر : خر الر فر النِّعر صر خر ة: خصف. 2/38ْمُع. ور  ( ماد 

 .. واملعروف: أنه من حديث أيب سعيد اخلُْدِريِّ حديث صحيح، وهذا إسناد منكر (8)

. وأخرجه احلاثم )11773أخرجه أَحد ) ةر لِيفر األرعْ 4621( من طريق فِْطِر ْبِن خر نِش. ثفالَهنا: ( من طرينق فِْطنر  ور مر

حه األلبناِن  ا. وصححه احلاثم. وصنح  ، مرفوعا  اخْلُْدِريِّ
ِعيد  ْن أريِب سر بِيِه، عر ْن أر ، عر

 
اء جر ِعيلر ْبِن رر ْن إِْسامر السلسنلة يف عر

 .يف املسنداألرنؤو  وشعيب  (2487الصحيحة )

يِلل  ألهنل الشنا  بِِصنفِّني، وقند بيننت  قتالنه عىل التأويل: هو قتاله للخوارج بالنهروان، وليس  واملراد بقتاِل عر

اِصنِف الن ْعنِل" أخبار صفِّني والنهنروانذلك بالتفصيل يف ثتايب: "صحيح  "، وأفنردُ  فينه هلنذا احلنديث "حنديث خر

باا مستقفالا. ْطلر  مر
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نا يِف اأْلرْرضِ  مر ا ر ور لرنقر اأْلرْقنور خر ، ور ناءر األرْربِعر  ور
ِ
اء ِة  الريجفالثر نفالر نِة إىِلر صر نْو ر اجْلُُمعر ير نْو ر اخْلرِمنيِس ور ير

ْمُس  ِغيبر الش  ِ إىِلر أرْن تر ِْ ِة اْلعر فالر نْير صر ا بر ِهير مر ، ور ِ ِْ اْلعر
(1). 

ا  [998] نر ر أرْخربر
نب اِح  (2) يرنى ْبنِن صر ْ نُن ْبنُن حير  احلرسر

اِدَّ  ا أرُبو صر نر ْنبرأر ، أر
ْعد  ِد ْبِن سر يرى ْبُن حُمرم  ْ حير

دير  أر  ،(3) ةر ْبِن غر اعر ْبُد اهللِ ْبُن ِرفر نرا عر ْنبرأر
ِعنيج  ،(4)  اخِللر

ننْيِ ِن ْبِن احلُسر يِلج ْبُن احلرسر أنا عر
ْبنُد  ،(5) أبننا عر

اِس  ِد ْبِن الن حر رر ْبِن حُمرم  َْحرِن ْبُن ُعمر الر 
ايِبِّ  ،(6) ناِد اْبنِن األرْعنرر ِد بِن ِزير  أرَْحرُد بُن حُمرم 

ِعْيد  ، أنا أرُبو سر

َْحرِن  ْبُد الر   عر
ِعْيد  ثنا أرُبو سر

 احلراِرثِيج  (7)
نُْصْور  ِد بِن مر ،  (9)ثنا  ،(8) بُن حُمرم  ْهنِديل َْحرِن ْبنُن مر ْبُد النر  عر

ْن  ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر اِئيلر ْن إرِْسر ق اص  عر ْعِد ْبِن أريِب ور اِمِر ْبِن سر عر
يِق  ،(10) ندِّ ْكنر  الصِّ نْن أريِب بر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.959. وهو مكرر ]صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل َمد بن َمنَْده الصبهاِّن، لكنه توبْ (1)

ِعي اِ (. املعجم املفهرس ) هبذا (2) : ذثر ابن حجر سامعه لن )اخِللر  (.1152اإلسناد من أوله إىل اخِللرِعيِّ

ننْيِ ْبننِ  (3) ب اِح ْبنِن ُحسر يرى ْبِن صر ْ ُن ْبُن حير  احلرسر
اِدَّ  ، أرُبو صر ْيُل، امْلُْسنُِد األرِمنْيُ

اَِلُ اجلرلِ ْيُخ، العر نيِلل امْلرْخُزوِمنيج  الش  ، عر نيج ِ ِْ
ِ ، امْل

ن نازر لر أرجر ِعي اِ "، ور ر ُجْزءاا ِمنر "اخِللر رشر ةر عر عر ْربر ِِضِّ أر رر ةر الفر اعر ْبِد اهللِ ْبِن ِرفر ِمعر ِمْن عر سر اتُِب، ور ابِهِ الكر رنُة أرْصنحر امِت ُهنور خر ، ُه، ور

. تويف سنة ) ة  ْيخ  ثِقر ُر ْبُن احلراِجِب: ُهور شر الر ُعمر آِل. قر ِ ْ ِمعر ِمْن غر ا سر مر  (.22/372هن(. س  أعفال  النبفالء )632ور

ةر ْبِن  (4) بُْد اهللِ ْبُن ِرفراعر  عر
د  قتِِه، أرُبو حُمرم  اُ ، ُمْسنُِد ور ، اإِلمر ِِضج رر اَِلُ، الفر ِقيُْه، العر يُْخ، الفر ي اِل ْبنِن غر الش  نرر ْبنِن أريِب النذ  يِلِّ ْبِن أريِب ُعمر ديِر ْبِن عر

نْنهُ  أرْثريرنرر عر ، ور نِن اخِللرِعني  نا احلرسر ناِِض أربر ، الرزر ر القر افِِعيج ، الش  يج ِ ِْ
، امْلِ ْعِديج يم  الس  ائِندر ثرابِِت ْبِن ُنعر ور نِمعر ِمنْنُه )الفر سر نهر بِنِه، ور ق  ترفر ، ور

( ال   ْينر ِمعر ِمنُْه، ما  سنة )الِعرْشِ ْن سر رةر مر امِت انر خر ى بِاخِللرِعي اِ ، فركر م   (.20/435هن(. س  أعفال  النبفالء )561تِي ُتسر

نِن  (5) نيِلج بنُن احلرسر نِن عر ُبنو احلرسر ناِِض، أر نّية، القر ِ ِْ
ِ اِر امْل ُة، ُمْسننُِد النّدير ِقْيُه، الُقْدور اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر ننْيِ الش  ند  بنِن احُلسر  بنِن حُمرم 

ِعي نناِ ، مننا  سنننة  امْلرْوِصننيِلّ  " التنني ُتعننرف باخِللر ننْينر ائِننِد الِعرْشِ ور نناِحُب "الفر ، صر ِعننيج ننافِِعّي، اخِللر ننّي، الش  ِ ِْ
ِ األرْصننل، امْل

 (.19/74هن(. س  أعفال  النبفالء )492)

َْحر  (6) ْبُد الر   عر
د  ُبو حُمرم  ة، أر ي  ِ ِْ

ِ اِر امْل ير ُدوَُّ، ُمْسنُِد الدِّ ُث، الص  دِّ ِقيُه، امْلُحر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر نِعيد  الش  نِد بنِن سر رر بنِن حُمرم  ِن بُن ُعمر

اِس. ما  سنة )التجِجيبِيج  اُز، امْلرْعُروُف: بِاْبِن الن ح  ، البرز  يج
، امْلرالِكِ يج ِ ِْ

 (.17/313هن(. س  أعفال  النبفالء )416، امْلِ

 ثتب حتتها: )س د ما(. (7)

(8) . ْيخ  : شر اتِم  الر أرُبو حر اُن، قر ُبُه: ُثْرُبزر قر ُر، البرِقي ُة، لر م  ُث، امْلُعر دِّ ث  امْلُحر : حند  نِديل . وقال اْبُن عر ِويِّ ْيسر بِالقر : لر ُقْطنِيج ارر الر الد  قر

هنن(. انظنر: اجلنرح والتعنديل 271بأشياء ال يتابعه أحد عليه. وقنال مسنلمة بنن قاسنم: ثقنة مشنهور. منا  سننة )

 (.5/127( لسان امليزان )13/138( س  أعفال  النبفالء )5/514( الكامل يف الضعفاء )5/283)

 ثنا( ثتبها فوَّ السطر، ثم ثتب بجانبها: )صح(. وثان قد ثتب "عن"، ثم رضب عليها.) (9)

 .(. وال أراآل أدرك أبا بكر 3089(. التقريب )104القر  الزهري املدِن، من الريالرية، ثقة، ع، تويف سنة ) (10)
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 : الر ِمْ  [26]يونس:   چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ قر هبِّ ْجِه رر ُر إىِلر ور : الن ظر الر  .(1) ، قر

ا اإِلْسنراِد:  [999] هِبرذر ، ور اَّر نْن أريِب إِْسنحر ، عر اِئينلر نْن إرِْسر ، عر ْهنِديل َْحرِن ْبنُن مر ْبُد الر  نرا عر ثر د  حر

ْير   ْن ُمْسلِِم ْبِن ُنذر ُه  ،(2)عر ، ِمرْيلر ةر ْيفر ْن ُحذر  .(3)عر

ْيند   [1000] ، ثنا َحر اُد ْبنُن زر ْهِديل َْحرِن ْبُن مر ْبُد الر  نرا عر ثر د  بِِه: حر ور
نْن عر  ،(4) ، عر

ابِنت  نْن ثر ْبنِد عر

ْيىلر  َْحرِن ْبِن أريِب لر :  ،(6)بِِمرْيلِِه  ،(5) الر  الر قر ْعندر  [26]ينونس:   چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ ور : بر

ْجِه اهللِ  ِر إىِلر ور الن ظر
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مَض ] (1) ْعد  ِد ْبِن سر يرى ْبُن حُمرم  ْ ائِيُل: هو ابُن يُ 922حير إرِْسر بِْيِعيج [. ور اَّر الس  ، ثقة، تكلم فيه بنفال حجنة، وُنسر بِن أريِب إِْسحر

: ثقة مكرير عابد، اختلط بأخرة، مَض ]736مَض ] بِْيِعيج اَّر الس  ُبو إِْسحر أر  [.809[. ور

ِعي اِ  هبذا اإلسناد، وا اِس، عن األعرايب، عنن 949لذي يف السادس عرش منها )َل أجدآل يف مطبوعة اخِللر (: عن الن ح 

د بن الصباح الزعفراِن، عن وثيع بن اجلراح ن بن حُمرم   ، عن إرسائيل، به.احْلرسر

ْن مُ 474( )473وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ْن ُسْفيرانر ، عر يع 
ثِ ، ثنا ور ْكر  ُبو بر ْسلِِم ْبنِن ( ثنا أر

يِق، بنه موقو دِّ ْكر  الصِّ ْن أريِب بر ، عر
ْعد  ، عن عامر بن سر ْن أريِب إسحاَّر ، عر يلر

ائِ ْن إرِْسر عر ، ور ةر ْيفر ْن ُحذر ،  عر ْير  فناا. وصنححه ُنذر

 األلباِن.
 ، بنحوآل، مرفوعاا. وانظر اخلربين التاليني.( عن صهيب 298( )297)-(181وأخرجه مسلم )

، مقبول، بخ   س َّ ) ُمْسلُِم ْبنُ  (2) ْعِديج ، ويقال: ابن يزيد، الس  ْير   (.6649ُنذر

ِعي اِ ، وانظر السابق والتاِل. (3)  َل أجدآل يف مطبوعة اخِللر

ِميج  (4) م  األرْزِديج اجلرْهضر ْيِد بِن ِدْرهر ، ثقة ثبت فقيه، ع. التقريب )َحر اُد بُن زر يِّ ِ ِْ ِعْيلر البر ُبو إِْسامر  (.1498، أر

، ثقة، ع. التقريب ) (5) ، الُكْويِفج اِريج ى األرْنصر ُبو ِعْيسر  (.3993أر

ْيىلر  (6) َْحرِن ْبِن أريِب لر ْبِد الر  ْوِل عر  .أي: ِمْن قر

، ثقنة، مَضنن قطنوع صنحيحخنب م (7) : هنو ابنُن أرْسنلرمر الُبنرناِِنج ابِنت  ، وهنذا إسنناد ضنعيف ألجنل أيب سنعيد احلنارثي. ثر

[801.] 

ِعي اِ .  وَل أجدآل يف مطبوعة اخِللر

( والندارمي يف النرد عنىل اجلهمينة 36102( وابنن أيب شنيبه يف املصننف )1159وأخرجه عبد النرزاَّ يف تفسن آل )

( وابنن خزيمنة يف التوحيند 1144( )445( وعبند اهلل يف السننة )325( )92يا يف صفة اجلنة )( وابن أيب الدن192)

( 213 - 208( والننننندارقطني يف الرؤينننننة )6/1946( وابنننننن أيب حننننناتم يف تفسننننن آل )449، 448، 2/447)

، به.792والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )  اْلُبنراِِنِّ
ابِت  ْن ثر  ( من ثفالثِة ُطُرَّ  عر

= 
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ْيرى  [1001] نرا حير ر ِد، أرْنبرأرنرا أرْخربر اِ  ْبُن حُمرم  ادر عر ُب اْبُن أريِب الس  ، األرْنجر نتِْح اْبنُن البرطِّنيِّ ، أننا أرُبنو الفر

نانِع   (1)أنا  ْبنُد البرناقِي ْبنُن قر بُْد امْلرلِِك، أنا عر انر عر اِسِم اْبُن برِْشر ، أنا أرُبو القر  ْبِن أريجوبر
نْيِ يِلج ْبُن احلُسر ، ثننا عر

اُز أرَْحرُد ْبُن  يِلل اخْلرز  عر
نر  ،(2) ِعيُد ْبُن ُسلرياْمر ثنا سر

الرةر  ،(3) ُك بُن فرضر ثنا ُمبرارر
ةر  ،(4) نرِبر اِحنِد ْبنُن صر بُْد الور ثنا عر

ُسنولر اهللِ  ،(5) ةر يرُقنوُل: إِن  رر ْيرر ِمْعُت أربرا ُهرر : سر  قرالر
د  اِسمر ْبنر حُمرم  ِمعر القر :  سر نالر ُل َيْقَبن  إِنَّ اهللَ»قر

َدَقَو، َوَِل َيْقَبنُل ِمنَْهنا إِِلَّ الطَّيينَب، َفيَْقبَُلَهنا ْقَمنَو َكنََم ُينَرِّبي  بِيَِمينِنِه، َوُيَربييَهنا لَِعْبنِدهِ   الصَّ اْْلُْسنلِِم الل 

ا َيْوَم اْلِقَياَمِو ِمْثَل ُأُحد   ،(6) َأَحُدُكْم ُمْهَرُه َوَقِصيَلهُ  ََيَ  /ب[105/ ] .(7) «َحتَّي ُيَ دي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( من طريق يزيد بن هارون، ثفالَها: عن َحناد بنن 298( من طريق ابن مهدي، و )297)-(181جه مسلم )وأخر =

، عن ابن أيب ليىل، عن صهيب الرومي   اْلُبنراِِنِّ
ابِت  ْن ثر ، عر ةر لرمر  ، بنحوآل. وانظر اخلربين السابقني.، عن النبي سر

( ثم رضب علي (1) ونر ُ ْ ْضِل اْبُن خر ُبو الفر  ها.ثتب: )أر

ازُ  (2) اِديج اخلرز  ْيِل البرْغدر يِلِّ بِن الُفضر  أرَْحرُد بُن عر
ر  ْعفر ُث، أرُبو جر دِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ، وثقنه الندارقطني واخلطينب، الش 

 (.13/418( س  أعفال  النبفالء )5/496اد )هن( تاريخ بغد286ما  سنة )

بِّيج  (3) نر الض  ْيامر ِعيُد بُن ُسلر ْيِه، ثقة حافظ، ع. التقريب )سر ْعُدور ُبُه سر قر اُز، لر ، البرز  يج
اِسطِ نر الور ُبو ُعرْيامر  (.2329، أر

ةر بننِن أريِب  (4) ننالر ُك بننُن فرضر ِ ج ُمبرننارر ي ننةر الُقننرر ي، خننت د   َّ. التقريننب  ُأمر ننوِّ ُس وُيسر ، صنندوَّ ينندلِّ ننيج ِ ِْ ةر البر ننالر ُبننو فرضر ، أر

(6464.) 

لشنيخ أثنر  بنن (. وفنا  ا6/22( اجلنرح والتعنديل )6/61سكت عنه البخاري وابن أيب حاتم. التاريخ الكبن  ) (5)

حممنند زيننادة: ِذْثننرآل يف "املعجننم الصننغ  لننرواة ابننن جريننر"، وهننو عننىل ُشطننه، وقعننت روايننة  لننه يف تنناريخ الطننربي 

(3/421.) 

ُه". (6) ِصيلر فر  ثذا، ضبطها بالقاف، وصوابه: بالفاء "ور

امْلُْهُر  ِس. تاج العروس )ور رر ة: مهر.14/157: ولد الفر  ( ماد 

ِصيُل ور  ِه. ُشح النووي عىل صحيح مسلم )الفر اِع ُأمِّ ا ُفِصلر ِمْن إِْرضر ِة إِذر ُد الن اقر لر  (.7/99: ور

، مَضن حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف ْلهالو حاَ عبد الواحد (7) نْعد  نِد ْبنِن سر يرنى ْبنُن حُمرم  ْ . شيخ املصننف: هنو حير

ُب: مَض ]922] األرْنجر اْبُن البرطِّيِّ وشيخه عيل: سبقا ]922[. ور : مَضن ]774[. ور انر اْبُن برِْشر اِسنُم 796[. ور القر [. ور

يق، ثقة ] دِّ ْكر  الصِّ : هو اْبِن أريِب بر
د   [.905ْبُن حُمرم 

اِحِد ْبُن ِص 9245أخرجه أَحد يف مسندآل ) ْبُد اْلور نرا عر ُك، ثر نرا امْلُبرارر لِيِد، ثر لرُف ْبُن اْلور نرا خر ُنامر ( ثر ، أرهن  نُْصنور  ب اُد ْبُن مر عر ، ور ةر رْبر

، به. وانظر ] د  اِسمر ْبنر حُمرم  ا اْلقر ِمعر  [.995سر
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يِلِّ  [1002] أرَْحرُد ْبُن عر ي ور دِّ نرا جر ر : أننا  أرْخربر ناالر ِريج قر ن  اجْلرنزر سر ْبِن حر
ناِب ْبنُن  (1) ه  ْبنُد الور عر

اِهيمر امْلرْقِديِسج  ِد ْبِن إِْبرر حُمرم 
، أنا أرَْحرنُد  ،(2) اِِنج ْثفر

، أنا ِهبرُة اهللِ ْبُن أرَْحردر األر أبنا أرُبو طراِهر  اخلُُشْوِعيج

ِد ْبِن أرَْحردر  اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد الور ، أبننا  ْبُن عر نُد ْبنُن أرَْحرندر ْكنر  حُمرم  ُبنو بر ي أر ندِّ ، أنا جر لرِميج نر السج ْبِن ُعرْيامر

ْبر   ةر اْبِن زر بِْيعر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن رر  عر
د  اِِض أرُبو حُمرم  ،  ،(4)ِعْيد  ثنا ُيوُسُف ْبُن سر  ،(3) القر ناج  ج  ثنا حر

ِعيُل  ِِن إِْسامر ر ، أرْخربر ْي   ِن اْبِن ُجرر عر
الِد   ،(5) ْن أريجوبر ْبِن خر عر

نْوىلر ُأ ِّ  ،(6) افِنع  مر ْبنِد اهللِ ْبنِن رر نْن عر عر

ذر الن بِيج  : أرخر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر :  سر نالر قر َبنَو »بِيرِدي فر ْ نْبِ ، َوَخَلنَق َخَلنَق اهللُ الِت  َينْوَم السَّ

ََ َيْوَم اْلََحِد، َوَخَلَق الَْشَجاَر َيْوَم اِِلْثنَْْيِ  َبا ْوَم الث ََلَثاِء، َوَخَلَق الن وَر َيْوَم ، َوَخَلَق اْْلَْكُروَه يَ اْْلِ

ن َِخنَر َسناَعا ُمَعِو َبْعنَد اْلَعُْصِ ِميِ ، َوَخَلَق ََدَم َيْوَم اْْلُ َوابَّ َيْوَم اْْلَ َِ اْلَْربَِعاِء، َوَبثَّ فِيَها الدَّ

 .(7)« النََّهارِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِ (. املعجنم املفهنرس  (1) ْبر  اْلكر : ذثر ابُن حجر سامعه لن )ُجْزء اْبن زر ْبر  هبذا اإلسناد من عبد الوهاب إىل أيب حممد ابن زر

(1216.) 

، الّشيخ أبو حممد املقديّس، الّصحراوّي، الُقنْبيطّي، احلنبيّل، ثان منن بقاينا ن إبراهيم بن سعدعبد الوّهاب بن حممد ب (2)

 (.15/183هن(. تاريخ اإلسفال  )670امْلُْسنِدين، تويف سنة )

اَِلُ، املُْ  (3) اُ ، العر ، اإِلمر اِديج ِعيج البرْغدر بر . الر  نة  ْ  ثِقر الر اخلرطِْيُب: غر قر ، قال الدارقطني: ضعيف. ور ْشقر ِقْيُه، قراِِض ِدمر ُث، الفر دِّ حر

نبِّ  امْلُسر ، ور نبِِّحيج نُد بنُن ُعبرْينِد اهللِ امْلُسر ا به. وأثننى علينه حُمرم  ا من احلديث، وَل يكن موثوقا ِحيج وقال السمعاِن: ثان مكريرا

م  رديء االعتقاد.  رافيض ُمنرجِّ

: األنسنناب ) ْبننر  ( لسننان امليننزان 15/315( سنن  أعننفال  النننبفالء )11/29( تنناريخ بغننداد )6/257ترَجننة ابننن زر

 (.237( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )4/426)

: س  أعفال  النبفالء ) بِِّحيِّ  (.17/361وانظر لِْلُمسر

ل م (4) ِعْيِد بِن ُمسر ، ثقة حافظ، س. التقريب )ُيْوُسف بُن سر يِ،ج ْعُقْوبر امْلِصِّ ُبو ير  (.7866، أر

اصِ  (5) ِعيِد ْبِن اْلعر ْمِرو ْبِن سر ي ةر ْبِن عر ِعيُل ْبُن ُأمر اصِ  إِْسامر ِعيِد ْبِن اْلعر ، ثقنة ثبنت، ع.  ْبِن سر نيج نِويج امْلركِّ ِ ج األُمر ي ةر الُقنرر ْبِن ُأمر

 (.425التقريب )

اِريج  (6) انر ْبِن أرْوس  األرْنصر ْفور الِِد ْبِن صر وُب ْبُن خر يج ، فيه ل أر ِِنج اِريج امْلردر  (.610ني،     س. التقريب )الن ج 

ِد ْبِن أرَْحردر  (7) ْكر  حُمرم  ِرّي: مَضن ]950: سبقوا ]-وهو ابن أيب احلرِديِد  –رجال اإلسناد إىل أريِب بر [. 818[ عدا أَحند اجلرنزر

، مَض ] ْيِ،ج  امْلرصِّ
د  : هو اْبُن حُمرم  اج  ج  ْبنُد امْلرلِنِك، مَضن 845وحر : هو عر ْي   اْبُن ُجرر : 741][. ور افِنع  ْبنُد اهللِ ْبنُن رر [. وعر

 [.955ثقة، مَض ]

= 
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 اخلراِمِس ِمنر "
ِ
ا يِف اجُلْزء ذر ا أرْعىلر ِمْن هر نر ُهور ِعنْدر ِفي اِ " ور الري قر

(1). 
رِة  ْرَجر اِريج يِف تر الر اْلُبخر قر

(2)  : ُرِوير : "ور
الِد  نْبِ  »أريجوبر ْبِن خر َبَو َيْوَم السَّ ْ نالر «َخَلَق اهللُ الِت  قر ، ور

 " حج ُهور أرصر . ور ْعب  ْن ثر ةر عر ْيرر ْعُضُهْم: أرُبو ُهرر بر
(3). 

الر  [1003] قر ُه، فر فر ْعب  ِخفالر ْن ثر نِر ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن  ُقْلُت: ُرِوير عر ْعفر ْبُد اهلل ِ ْبنُن جر  عر
د  أرُبو حُمرم 

 : ، فراِرس  ْهِديل لِْيِد الن ْريِسج ثنا أرَْحرُد ْبُن مر ب اُس ْبُن الور ثنا العر
اِحِد  ،(4) ْبُد الور اد   -ثنا عر ْعنِي اْبنر ِزير ير

الر  ،(5) - الِح  قر ْن أريِب صر ُش، عر ُن األرْعمر ْيامر األرْرضر يِف ثنا ُسلر اِ  ور ور نمر لرنقر اهلُل الس  : خر ْعب  الر ثر : قر

نْو    عر ُثنلِّ ير لر مر عر جر ُة، ور اجُلُمعر اخلرِميُس ور اُء ور األرْربِعر اُء ور ثر الريجفالر االْثنرنْيُ ور ُد ور ، األرحر ا   ي  أرْلنفر  ِست ِة أر

نرة   ِف سر ْنيرا ِست ُة آالر الدج ، فر
نرة  سر

(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْبر  يف "جزئه الكب "، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. =  احلديث أخرجه أبو حممد ابن زر

، بنحننوآل. وانظننر 27)-(2789وأخرجننه مسننلم ) نناج  ج  نرننا حر ْبننِد اهللِ، ثر نناُروُن ْبننُن عر هر ، ور ْيننُ  ْبننُن ُيننوُنسر نِي رُسر ثر نند  ( حر

[955.] 

"الفوائد العواِل املنتقاة"، يف عرشة أجزاء، وتعرف بن "األجزاء الريقفينا "، وهني منن رواينة أيب طناهر السنلفي، عننه،  (1)

 (.2/1470(. انظر: موارد ابن عساثر يف تاريخ دمشق )10، 9، 8، 6، 3، 2، 1وصل إلينا منها األجزاء: )

، رئنيس إصنبهان أرَْحرند بنن حممنود الرّيقفنّي األصنبهاِنوصاحبها: هو أبو عبند اهلل القاسنم بنن الفضنل بنن أرَْحرند بنن 

وثب ها وُمْسنُِدها، قال الّسمعاِّن: ثان صحيح الّسامع، غ  أّنه ثان يميل إىل الت شيجع عىل ما سمعُت َجاعةا من أهنل 

ا، إاّل أّننه ثنان يمينل إصبهان. وقال حيي ا، وأعىل إسننادا ث يف وقته أوثق يف احلديث منه وأثرير سامعا آْل: َل حيدِّ نْدر ى بن مر

ْفض فيام قيل. تويف سنة )  (.10/632هن(. تاريخ اإلسفال  )489إىل الر 

 ثتب بجانبها يف اهلامش األيرس: "مو س". (2)

ْعُب األرْحبراِر: ثِ 1/413التاريخ الكب  ) (3) ، مَض ](. ثر ة   [.935قر

ِْ  الن ْريِسج  (4) لِْيِد بِن نر ب اُس بُن الور ، ثقة، خ   س. التقريب )العر يج ِ ِْ ْضِل البر ُبو الفر  (.3193، أر

ْبنِديج  (5)  العر
اد  اِحِد بُن ِزير ْبُد الور ، قنال ابنن حجنر: ثقنة، يف حديرينه عنن  عر نيج ِ ِْ ةر البر ُبنو ُعبرْيندر : أر ِقْينلر ن، ور ُبنو برِْش  نْوالرُهْم، أر مر

نة  يف الصنحيحني، وقند وتوبنع. 4240األعمش وحندآل مقنال، ع. التقرينب ) جر (. أقنول: روايتنه عنن األعمنش َُمرر 

 ب التهذيب".وانظر تعليق الشيخني يف "حترير تقري

ُن، ثقنة ثبنت، مَضن ]إسناده ضعيف ِلنقطاعه (6) نام  ْبنِد اهللِ الس  اُن ْبنُن عر ْثور : هو ذر الِح  [، لكننه َل يسنمع منن 836، أرُبو صر

: أبو صالح َل يلق أبنا ذر.  ثعب األحبار، وثان يدخل بينه وبني ثعب واسطة، ثأيب هريرة  ةر وغ آل. قال أبو ُزْرعر

ُن منندِن ثننويف. انظننر: هتننذيب  ذر وقند مننا  ثعننب وأبننو  ننام  يف وقننت متقننارب، ثننام أن  ثعبناا مننا  بالشننا ، والس 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/220التهذيب ) =

، مَض ]836ابن فارس: ثقة، مَض ] : هو اْبِن ُرْسُتمر ْهِديل أرَْحرُد ْبُن مر  [.962[. ور

أر ( عن األعمش، به، ويف أوله: )39أخرجه وثيع يف نسخته )     در لْ  بر ْنيرا ِسنت ُة اهلل ُ خر الندج ...(، وَل ينذثر اجلملنة األخن ة )فر قر

.) نرة  ِف سر  آالر

(. ووقنع تصنحيف 2/713( ب سنادآل إىل وثيع يف نسخته، وانظر موارد ابن عسناثر )1/29وأخرجه ابن عساثر )

 يف اإلسناد يف مطبوعة تاريخ دمشق.

( من طرينق وثينع، 3/249عرفة والتاريخ )( ويعقوب بن سفيان يف امل37125وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )

 ( ومنه اقتبسه حمقق املعرفة والتاريخ.1/33به. وهو يف تاريخ دمشق )

ْبنِد احلرِمينِد(، عنن األعمنش، بنه، ويف 15/245وأخرجه الطربي يف تفس آل ) ِرينُر )ْبنُن عر نرنا جر ، ثر
ْيند  نرا اْبنُن َُحر ثر د  (: حر

أر أوله: ) در ...(، وَل بر ْلقر نِة، اهلل ُ خر و ر اجْلُُمعر ا ير غر ِمنْهر رر فر (. وزاد الطربي: )ور
نرة  ِف سر ْنيرا ِست ُة آالر الدج  يذثر اجلملة األخ ة )فر

ِة...(. وِ  اجْلُُمعر  ِمْن ير
ة  اعر لرقر آدر ر يِف آِخِر سر  فرخر

ومن طريقه أُبو  –( 29 - 1/28ثام يف تاريخ دمشق ) –وأخرجه أبو جعفر حممد بن عريامن ابن أيب شيبة يف "تار ه" 

ْيم  يف احللية ) ِش، بنه، 6/13ُنعر ِن اأْلرْعمر ، عر ْن ُسْفيرانر الري ْوِريِّ ، عر ِديج اِمر  اأْلرسر اب  يعني اْبنر احلراِرِث، نا أرُبو عر (: نا ِمنْجر

 .) نرة  ِف سر ْنيرا ِست ُة آالر  َمتِاا ب يخر َجلة منه: )الدج

( من طرينق سنفيان أيضناا، إال أننه َل ينذثر "أبنا صنالح" يف اإلسنناد، 3/248)وأخرجه يعقوب يف املعرفة والتاريخ 

( ومننه 1/29فقال ابن عساثر: ]ثذا قال، وإنام يروهيا األعمش عن أيب صالح عن ثعنب[. انظنر: تناريخ دمشنق )

 نقله حمقق املعرفة.

 (.1/139وانظر لتاريخ أيب جعفر ابن أيب شيبة: موارد ابن عساثر )

( والبيهقنني يف األسننامء 12/482( والطننربي يف تفسنن آل )37044مننا أخرجننه ابننن أيب شننيبة ) ويشننهد لبعضننه:

نْدءُ 806والصفا  ) : بر نالر ، قر
ْن ُجراِهد  ، عر ْن أريِب برِْش  ، عر ْبِد اهللِ اليرْشُكِريِّ اِح ْبِن عر ض  ةر الور انر ور  ( من ثفالثة طرَّ عن أريِب عر

اهْلر  امْلراُء ور ْرُش ور اأْلررْ اخْلرْلِق: اْلعر  ور
ِ
ناء ثر الريجفالر ااِلْثنرننْيِ ور نِد ور نْو ر اأْلرحر ْدُء اخْلرْلِق ير انر بر ثر ، ور

ِ
ِت اأْلرْرُض ِمنر امْلراء ُخلِقر اُء، ور  ور

ِ
ناء بِعر

ت ةِ  ْو   ِمنر السِّ ير ْبِت، ور ْو ر الس  ِ  اْليرُهوُد ير در رو  هتر ِة، ور ْوِ  اجْلُُمعر رعر اخْلرْلقر يِف ير َجر اخْلرِميِس، ور . ور ونر ُعدج  مِم ا تر
نرة  أرلِِف سر اِ  ثر  اأْلري 

: هو ُبو برِْش  نِدْيثر  إسنادآل ضعيف، أر ُف حر نعِّ نانر ُشنْعبرُة ُيضر ط اُن: ثر يرى القر ْ الر حير ، قر ْحِشي ةر إِيراس  اليرْشُكِريج ُر ْبُن أريِب ور ْعفر جر

ْع ِمنُْه شر  ْسمر ْ ير : َلر الر قر ، ور
ْن ُجراِهد  ، عر : ِمنْن أريِب برِْش  نالر ، قر نْن ُجراِهند  ْفِسنِ آِل عر ْينِه ُشنْعبرُة يِف تر لر ننر عر عر : طر ِعنني  الر اْبُن مر قر ْيئاا. ور

ناَِل  ويف جاهند.  بِْينِب ْبنِن سر فه ُشنْعبرُة يف حر ، وضنع  نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   . وقال ابن حجر: ثقة، من أثبت الناس يف سر
ة  ِحيفر صر

 (.930( التقريب )5/5هتذيب الكامل )

نْدُء  بر  اخلرْلنِق، ور
ِ
اِن بِبرنْدء نحر ِّ ِر ُد عىل أثر جاهد وأثر ثعنب األحبنار: أهننام ُي امة يف حتقيقه للمصنف: )ُيورر قال حممد عو 

لرنِك: الشنمس  نأرْ  منن دورة الفر نا ر ذواِ  األسنامء نرشر يا ، ألن  األي  اخلرْلِق َل يكن يف حينه أيا  حتى يكنون هلنا مسنم 

= 
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نن (1)  [1004] ننا جر نر ر ، أنننا اْبننُن أرْخربر : أبنننا عبنند الوهنناب، أنننا اخلُُشننْوِعيج نناالر ننمج أريِب قر عر ي ور دِّ

 ، ْي   نِن اْبنِن ُجنرر ، عر اج  ج  ، ثنا ُيوُسُف، ثنا حر ْبر  ي، أنا اْبُن زر دِّ نرا جر ، أنا اْبُن أريِب احلرِديِد، أر اِِنِّ ْثفر
األر

ِة، أر  ْوىلر الت ْوأرمر الِح  مر ْن صر ، عر اد  ِِن ِزير ر نالر الن بِنيج أرْخربر ُقوُل: قر ب اس  ير ِمعر اْبنر عر ُه سر ِحَم : »ن  إِنَّ النرَّ

ُْ َمْن َقَطَعَها ِن َتَباَرَ  َوَتَعاَ ، َيِصُل َمْن َوَصَلَها، َوَيْقَط ْْحَ َْ بُِحْجَزِة الرَّ  .(2)« َشْجنٌَو َأَخَذ

اِديج  [1005] اِمع  البرْغندر ُْدوِد ْبِن جر ِد ْبِن ممر يِلج ْبُن حُمرم  نرا عر ر أرْخربر
(3)  : ناالر ْينرنُب اْبنرنُة أرَْحرندر قر زر ور

نرا  ْنبرأر يِّ أر ِ ِْ ِ ْبِن احُل ِْ ُد ْبُن نر دُ  حُمرم  حُمرم  نب اِك  ور يِلِّ اْبنِن الس  ْبُن عر
نرر  (4) ْبنُد اهللِ ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن ُعمر عر ور

نِيِجيج  البرنْدر
نْتِح  (5) ُبنو الفر اُلوا: أنا أر ند  قر ُبنو حُمرم  ، أننا أر نيِّ ْبنِد اهللِ اْبنُن الُبرْسِ ُبنو عر ، أننا أر ناتِيلر اْبنُن شر

اُر، نا عر  ف  ِعْيُل الص  ، أنا إِْسامر ِريج ك  ُد ْبنُن ُيوُسنفر السج ، ثنا حُمرم  ُقِفيج ْ ب اس  الرت 
نِن  ،(6) ثننا ُسنْفيراُن، عر

ِش، ُسنوُل اهلل ِ  األرْعمر نالر رر : قر نالر ِريِّ قر ى األرْشعر ْن أريِب ُموسر ، عر ةر ْن أريِب ُعبرْيدر ، عر ةر ْمِرو ْبِن ُمر  ْن عر عر

« : َْينِل َقْبنَل إِنَّ اهللََّ َِل َينَاُم، َوِل َينَْبِغي َلُه َأْن ي ُْ إَِلْينِه َعَمنُل اللَّ نَاَم، ََيِْفُض اْلِقْسَ  َوَيْرَفُعُه، ُيْرَف

َُ َوْجِهنِه ُكنلَّ  ْيِل، ِحَجاُبُه النَّاُر، َلْو َكَشَفَها لَْحَرَقْ  ُسُبَحا ء  النََّهاِر، َوَعَمُل النََّهاِر َقْبَل اللَّ  َءْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن هار(.والقمر، والليل وال =

ا اإِلْسنراِد( ثم رضب عليها. (1) هِبرذر  ثتب املصنِّف )ور

: مضوا ] صحيح، وهذا إسناد ضعيف. (2) ْي    [.738[ عدا عم أيب املصنِّف ]1002ورجال اإلسناد إىل اْبِن ُجرر

ْبر  يف "جزئه الكب "، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه أبو حممد ابن زر

، به.846ومَض احلديث ] ْي   ِن اْبِن ُجرر ، عر نر امْلرْخُزوِميِّ ْيامر اِ  ْبِن ُسلر  [ من طريق ِهشر

نِيِجّي أرُبو احْلسن البغدادي، نزيل دمشق، تنويف سننة (3) ى اْلبرنْدر امع بن ِعيسر ُْدود بن جر د بن ممر يّل بن حُمرم   املسنِد، الرحلة، عر

 .(8/199( شذرا  الذهب )272هن(. الدرر الكامنة )736)

د بن عيل بن بقاء (4) ّباك البغدادي، تويف سنة )حُمرم  ُبو البقاء ابن الس   (.14/733هن(. تاريخ اإلسفال  )652، أر

اِ   (5) ادر عر رر ْبِن أريِب الس  ْبُد اهللِ ْبُن ُعمر اِ  عر ادر عر ُبو الس  اُب، َل أجد لنه ترَجنة. انظنر:  أر نِيِجيج البرو  الِب  البرنْدر ِ  ْبِن غر رر أرَْحردر ْبِن ثر

 (. 189، 186، 184برنام  التجِجيبِيِّ )ص

ْيننرهُ  ادر بر ْغدر ِريبرة  ِمْن بر ة  قر ْلدر ِهي بر نِيِجنير ور نْدر ِذآِل النِّْسبرُة إىِلر بر : هر نِيِجيج البرنْدر ا. األنسناب للسنمعاِن ور نخا ْرسر نينر فر امر ُدونر ِعرْشِ

(2/337.) 

، ثقنة فاضنل، يقنال: أخطنأ يف  ء  (6) نايِبج ْبنِد اهللِ الِفْرير ُبنو عر ، أر نبِّيج نر الض  اِقنِد بنِن ُعنرْيامر ُد بُن ُيْوُسفر بنِن ور منن حنديث حُمرم 

 [.736سفيان، وهو مقد  فيه مع ذلك عندهم عىل عبد الرزاَّ، ع. مَض ]
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هُ   /أ[106/ ] .(1)« َأْدَرَكُه َبَُصُ

ْبُد اخلرالِِق أ [1006] ، أنا عر بِيج هر بنا الذ 
 ]ح[ (2)

نرا )....(  ر أرْخربر ور
ْبُد احلرافِِظ  (3) أنا عر

ُبو الِعزِّ  (4) ، أنا أر يرى ْبُن برْوش  ْ نرا حير ْنبرأر ، أر ةر امر : أنا اْبُن ُقدر االر قر

اِدش   نِي اجْلراِزِريج  ،(5)اْبُن ثر ُد ْبُن احْلرسر يِلل حُمرم  أنا أرُبو عر
نُد ْبنُن  ،(6) نا، ننا حُمرم  ِري  ثر نا ر ْبنُن زر أننا امْلُعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: سننبقا ]760. زينننب: مضننت ]إسننناده صننحيح (1) نناتِيلر اْبننُن شر ننيِّ ور ِ ِْ ِريج 911[. واْبننُن احُل ننك  ننيِّ والسج اْبننُن الُبرْسِ [. ور

اُر: مضننوا ] ننف  الص  : ثقننة، مَضنن ]925ور ُقِفننيج ْ الرت  : ثقننة، مَضنن 924[. ور ةر ْمننُرو بننُن ُمننر  عر [. وسننفيان: هننو الريننوري. ور

ةر 994] ُبو ُعبرْيدر أر  [.863: هو ابن عبد اهلل بن مسعود اهلذِل، ثقة، مَض ][. ور

ُقِفيج يف جزئه ) ْ ب اس  الرت   (.1041(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر: املعجم املفهرس )88احلديث أخرجه عر

نايِبِّ ) ى: "من حديث اإلما  سفيان بن سعيد الريوري" ملحمد بن يوسنف الِفْرير ، طبنع (307وهو يف جزء حديريي ُيْدعر

بتحقيق عامر حسن صربي. وهذا اجلزء ُيْدعى أيضاا: "ما أسند سفيان بنن سنعيد الرينوري" وهنو يف الظاهرينة، انظنر 

 (.1/575موارد ابن عساثر )

 ( من طريق أيب معاوية الْضير عن األعمش، هبذا اإلسناد.293) -(179( ومسلم )19632وأخرجه أَحد )

ْبِد ا (2) ْبُد اخْلرالِِق ْبُن عر نيج عر بركِّ يج ُثنم  اْلبرْعلر نرِّ  امْلرعر
ند  ُبنو حُمرم  يِن أر ناُج الندِّ اُ  تر اِِض اإِلمر انر اْلقر ِعيِد ْبِن ُعْلور فالِ  ْبِن سر نافِِعيج  لس  الش 

رْينر   نر ْظنم  ور نُه نر ِد، لر ننر االْعنتاِمر سر ا حر اِهدا ا زر اِضعا احِلاا ُمترور ا صر ا انر خر ِّ : ثر بِيج هر ِديُب، قال الذ 
نْيُخ األر نِْعنمر الش  نْنُه، ور ْثريرنْرُ  عر ، أر

نرةر ) ا ر سر . مر انر  (.15/840(، وترجم له يف تاريخ اإلسفال  )1/351هن(. معجم الشيوخ للذهبي )696ثر

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (3)

انر  (4) انر ْبِن ِشْبِل ْبِن طرْرخر ْدرر ْبُد احْلرافِِظ ْبُن بر اِهنُد، الُقندوة،  عر ن امْلرْقنِديِسج احْلرنْنبريِلج الز  ند  الن اُبْليِسج ُبنو حُمرم  يِن أر ُد الندِّ اُ  ِعنامر اإِلمر

. معجنم الشنيوخ للنذهبي )698امْلُْسنِد، الرّحالة، شيخ نابلس، تويف سنة ) ( تناريخ 1/347( وقد شارف التِّْسنِعنير

 (.15/874فال  )اإلس

نلرِميج  (5) ِد بِن ُعبرْينِد اهللِ السج ُبو الِعزِّ أرَْحرُد ْبُن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن حُمرم  ، أر بِْ ُ ْيُخ الكر نادِ  الش  ، امْلرْعنُروُف بِناْبِن ثر يج ِ نِد الُعْكنربر لر ، ِمنْن ور ش 

ْرقرد   نر  بوضنع حنديث  ُعتبرةر بِن فر ، اهتمه ابن النجار بالكذب، وثنان ابنن نناْص يسء النرأي فينه، قنال النذهبي: أرقر

ِع. تنويف سننة ) نامر نِحْيُح الس  ( مينزان 19/558هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )526وتاب وأناب. وقال ابنن عسناثر: صر

 (.1/118االعتدال )

دُ  (6) نيِلّ بنن بكنران حُمرم  نن بنن عر نِد ْبنِن احْلرسر نْي بن حُمرم  ، قنال اخلطينب: منن أهنل بن احْلُسر ، أبنو عنيل، املعنروف باجلرناِزِريِّ

ال النذهبي: راوي ثتناب "اجللنيس هنن(. وقن452النهروان، سكن بغداد، ثتبنت عننه، وثنان صندوقا، منا  سننة )

نيس" عنن ُمصننِّفه املعنا  بنن زثرينا اجلرينرّي، روى عننه الكتناب: أبنو العنّز ابنن ثناِدش. انظنر: تناريخ بغنداد  واألر

 (.8/251( الريقا  البن قطلوبغا )10/27( تاريخ اإلسفال  )3/55)
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اِن  ُد اْبُن امْلرْرُزبر ، ثنا حُمرم  اِسِم األرْنبراِريج اْلقر
ِريج  ،(1) َْحرِن اجْلرْوهر ْبِد الر  ثنا أرُبو عر

ثنا ُعبرْينُد اهلل ِ ْبنُن  ،(2)

اِك  ح  ِديل  ،(3)الض  ثنا اهْلرْيريرُم ْبُن عر
ور  ،(4) ْن عر ِم عر ةر ْبِن احْلركر انر

ْبنِد  (5) نُر ْبنُن عر فر ُعمر
: ملر ا اْسُتْخلِ الر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندُ  (1) ْكنر  حُمرم  ُبو بر ُة، األرْخبراِري، أر فال مر اُ ، العر ِِلج  اإِلمر نو  نا   امْلُحر س  ناِن بنِن بر لرنِف بنِن امْلرْرُزبر ناِحُب  بنُن خر ّي، صر اِديج اَُجنرِّ البرْغندر

ِب عنىل ثرين  ممنن لنبس ( و )تفضنيل الكِنفالر
ِ
اء رر عر انِْيِف، منها: )أرْخبراُر الشج مطبنوع(، قنال الندارقطني:  -الرييناب  الت صر

أخباري لني. وقال اخلطيب: ثان أخباريا مصنفا، حسن التأليف. وقال الذهبي يف تار ه ويف الس : صدوَّ. ما  

( تنناريخ اإلسننفال  3/538( ميننزان االعتنندال )3/128( تنناريخ بغننداد )59هننن(. سننؤاال  َحننزة )309سنننة )

 (.14/264( س  أعفال  النبفالء )7/148)

 َل أجدآل. (2)

 َل أجدآل. (3)

يج  (4)
نائِ نابِر  الط  نْيِد بنِن جر ْينِد بنِن ُأسر َْحرِن بنِن زر ْبِد الر  ِديِّ بِن عر ُة، اهلرْيريرُم بُن عر فال مر ، العر ، األرْخبراِريج َْحرِن الُكنْويِفج ْبنِد النر  ُبنو عر ، أر

، وقال ابن حجر بعد أن ذثر خربا من طريقه: هذ اُودر ُبو در أر اِريج والِعْجيِلج ور الُبخر  ور
ِعنْي  ُه اْبُن مر بر ذ  ُخ، ثر رِّ ا منن افنرتاء امْلُؤر

. منا  اهلينريم سننة ) ةر ( سن  أعنفال  الننبفالء 4/324هنن(. مينزان االعتندال )207اهليريم عىل هشنا . يعنني ابنن ُعنْرور

 (.8/361( لسان امليزان )10/103)

ْلبِنيج  (5) ِم بِن ِعيراِض بِن ِوْزر  الكر ُة بُن احلركر انر ور ، عر ُة، األرْخبراِريج فال مر نْيُر، العر ِ ، الْض  نِم الُكنْويِفج ُبنو احلركر نُه ، أر ، لر
ِ
اء نحر نُد الُفصر أرحر

. قال الذهبي يف تار ه: عناَل بالشنعر لِكر ْ ُ ذر غر (، ور ي ةر نِي ُأمر بر ، ور ةر اِوير  ُمعر
ِ تراُب )ِس ر

ثِ تراُب )الت اِرْيِخ(، ور
وأينا  النناس،  ثِ

ن ُه صدوَّ. وقال ا، وهلذا َل ُيذثر بجرح وال تعديل، والظاهر أر ى حديرياا مسنردا ور ل  أرْن رر قر نُدوقاا يِف  ور نانر صر يف السن : ثر

ْقلِِه.  نر

ثر اهليريم بن عدي قنال:... )إىل أن قنال( قنال: وروى عبند اهلل بنن املعتنز، عنن  د  قال ياقو  احلموي يف األدباء: ]حر

ا لبني أمية[. فهذآل حكاية موضوعة. ْيل  العنزي: أن عوانة بن احلكم ثان عريامنيا، وثان يضع أخبارا  احلسن بن ُعلر

 م: ثذاب.اهليري -
د بن جعفر املتوثل عىل اهلل  بن أريِب إسحاَّ املعتصنم بناهلل ، يكننى -  وعبد اهلل بن املعتز: هو عبد اهلل  بن املعتز باهلل  حُمرم 

ا يف األدب، غزير العلم، بنارع الفضنل. وقند  أبا العباس، شاعر، تتلمذ عىل ثعلب واملربد، قال اخلطيب: ثان متقدما

هنن(. وَل أجند فينه جرحناا وال تعنديفالا. ولنه "طبقنا  296ثم ُخلِنعر بعند ينو  وليلنة، وُقتنل سننة ) بويع له باخلفالفة،

 (.11/302الشعراء" مطبوع. انظر: تاريخ بغداد )
ا، مَض ] - ُدوقا انر صر يُب: ثر

ْيل  قال عنه اخلرطِ  [.947واحلسن بن ُعلر

بد  ن عر  عنناهلل بن املعتز، عنن احلسنن بنن علينل العننزي، وهذا النص أوردآل ابن حجر يف اللسان قال: ]وقد ُرِوير عر

 عوانة بن احلكم: أنه ثان عريامنيًّا، فكان يضع األخبار لبني أمية[. ثذا يف املطبوعة "عن".

 فظن  بعض الباحريني أن  هذا الكفال  هو من قول ابن حجر، وإنام ابن حجر أوردآل بصيغة التمريض.

= 
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نر   لِكر مر نذر برْينرامر ُهْم ثر ُْم، فر ُن هلر ا الر ُيْؤذر اما ي  اُموا بِبرابِِه أر أرقر ْيِه، فر اُء إِلر رر عر در الشج فر ِزيِز ور نِديج ْبنُن  اْلعر هِبِنْم عر

اةر  قر  ،(1)أرْرطر رر فر ىلر ُعمر لر عر خر نا ِِل فردر ، مر حْيرنكر : ور نالر ، قر ة  ْسنُمومر اُمُهْم مر ِسنهر ، ور اُء بِبرابِنكر رر عر : الشج الر

ُسولر اهللِ  : إِن  رر الر قر اُء. فر رر عر لِلشج ب ناُس ْبنُن  ور ُه اْلعر حر : اْمتردر الر ت قر ْيفر : ثر الر أرْعطرى. قر ِد اْمُتِدحر فر قر

اس   ِمْردر
ةا  (2) اآُل ُحل  أرْعطر : أرور  .(3)فر الر آُل: قر در أرْنشر ْم، فر : نرعر الر ْيئاات قر ْولِِه شر ْرِوي ِمْن قر  تر

يْ  ا خر أرْيُتكر ير هر ننننننننرر ِة ُثلِّ ي  ِ ْعلامنننننرر اْلربر اءر بِاحْلرقِّ مر ا جر ْ ر ثِترابا  (4) ا   ***   نررشر

امر 
ِن احْلرقِّ ملر ا أرْصبرحر احْلرقج ُمْظلِ ْوِرنرا   ***   عر ى برْعدر جر نرا ِدينر اهْلُدر ْعتر لر ر  ُشر

اجِ  ْعدر اْعِوجر بِيلر احْلرقِّ بر ِدياما ُرْثنُُه قر ننأرقرْمتر سر انر قر ثر اننننننِه   ***   ور مر رد   ْد هتر

ْوَّر  ا فر اىلر ُعُلوًّ عر ُنرنننننعر تر أرْعظرامر نننننننْرش  إهِلر اُن اهللِ أرْعىلر ور كر انر مر ثر  ا   ***   ور

ُه  رامر رر متر ثر ذر ور
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ننِم: معجننم ا = ننةر ْبننِن احلركر انر ور ( سنن  أعننفال  النننبفالء 4/174( تنناريخ اإلسننفال  )5/2135ألدبنناء للحمننوي )ترَجننة عر

 (.6/247( لسان امليزان )7/201)

ْشِقيج  (1) مر اِريج الدِّ زر اةر الفر ِديج بُن أرْرطر ِزيْ عر ْبِد العر رر بِن عر ِة لُِعمر ر ِْ ِمْ ُ البر هنن(. قنال ابنن حجنر: مقبنول، 102ِز، ُقتِلر سنة )، أر

 (.4538( التقريب )5/53بخ.س  أعفال  النبفالء )

ةر  (2) اِرير اِمِر ْبِن جر اِس ْبِن أريِب عر ب اُس ْبُن ِمْردر ْبِس بْ  اْلعر ْبِد ْبِن عر نلرِميج ْبِن عر ْيم  السج ريرةر ْبِن ُسلر ةر ْبِن احْلراِرِث ْبِن هُبْ اعر ُبنو ِن ِرفر ، أر

ُر بالفروسنية والشنجاعة، ولنه صنحبة، أدرك اجلاهلينة واإلسنفال ، أسنلم قبنل  الفْضِل، وقيل: أبو اهلرْيريرِم، شاعر ُينْذثر

فة قلنوهبم، ويقنال: إننه ممنن حنرّ  ل    اخلمنر يف اجلاهلّينة. انظنر: الطبقنا  الكنربى الفتح، وشهد ُحنيناا، وثان من امْلُؤر

( معجم أعفال  شعراء املندح النبنوي ملحمند أَحند درنيقنة 3/512( اإلصابة )26/402( تاريخ دمشق )4/271)

(165.) 

نة إاِل  أرْن تر احُلل ة (3) ى ُحل  نم  الر ُتسر ِن، ور ِهير ُبُروُد اْليرمر ُة احُللرِل، ور اِحدر . النهاينة ): ور اِحند  ( 1/432ُكنونر ثنوبرني ِمنْن ِجننْس  ور

ة: حلل.  ماد 

ْعلام( ثذا ضبطها املصنِّف، بفتح فسكون. (4)  )مر

ا (5) . وابنن قدامنة: هنو أبنو حممند موفنق الندين، صناحب إثبنا  صنفة إسناده ضعيف جدًّ ِ . الذهبي: هو صاحب السِّ ر

: مَض ] يرى ْبُن برْوش  ْ حير املُْ 738العلو. ور ، مَض ][. ور اِِنج قر ْ ا: وثقه الربر ِري  ثر ا ر ْبُن زر : مَض ]791عر األرْنبراِريج  [.788[. ور

ا يف ثتابه "اجلليس الصنالح الكنايف واألننيس الناصنح الشنايف" )ص ِري  ثر ا ر ْبُن زر ( بتاممنه، 43 - 40اخلرب أخرجه امْلُعر

 ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

( عنن اهلينريم 84( هبذا اإلسناد، واختِآل، وأوردآل النذهبي يف العلنو )24العلو ) وأخرجه ابن قدامة يف إثبا  صفة

= 
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َْحرِن  [1007] ْبنِد النر  بِيبرنُة بِنْنُت عر حر ِل ور نامر ْينرنُب اْبنرنُة الكر زر ي ور ندِّ نرا جر ر أرْخربر
نا  (1) نر ْنبرأر ناُلوا: أر قر

ُْفوظ  الرصايف   ]ح[ (2)ُيوُسُف ْبُن حمر

أر  ِيل  ور ِد ْبِن َجر ُة بِنُْت حُمرم  مر
ْتنرا فراطِ ر ْخربر

نا: أننا ُيوُسنُف  (3) ِل أرْيضا نامر ْينرُب اْبنرنُة الكر زر ْت ِهير ور الر قر

ايِفج  صر اِِل الرج عر يِلج ْبُن مر عر يِِّديِّ ور  اْبُن الس 
ر  ْعفر أرُبو جر ْينرُب: ور ْ  زر ادر ، زر ةا ازر لِيل  إِجر ْبُن خر

قالوا: أنا  (4)

اثِ  اُف ذر اِمل  اخلرف  ُر ْبُن ثر
ناِهر   ،(5) ُبنو طر ، أننا أر ْرِحيج اَّر البرناقر ِد بِن إِْسنحر ُن بُن حُمرم  يِلل احلرسر أنا أرُبو عر

ِف  فال  ِد اْبِن العر يِلِّ ْبِن حُمرم  ُد ْبُن عر حُمرم 
ْرِحيج  ،(6) ر  البراقر ْعفر ُد بُن جر ْلر يِلل َمر أنا أرُبو عر

ُبنو حُمر  ،(7) ند  ثنا أر م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن عدي، ثم عزاآل إىل ثتاب ابن قدامة املذثور. =

ا. وانظر: موارد 45/91( )11/259وأخرجه ابن عساثر ) ، هبذا اإلسناد، واختِآل جدًّ اِدش  ( عن أريِب الِعزِّ اْبُن ثر

 (.3/2028ابن عساثر )

، به.38 - 7/35اجلوزي يف املنتظم )وأخرجه ابن  ا ر ، عن امْلُعر يِّ ِ يِِّب الط ربر  ( من طريق أريِب الط 

 (.48 - 13/45( والبداية والنهاية )152واخلرب يف س ة ومناقب عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي )ص

َْحر  (1) ْبِد الر  بِيبرُة بِنُْت عر ُة، حر ثر احِلرُة امْلُبرارر ُة الص  ْيخر ِعيلر ْبنِن الش  َْحرِن ْبنِن إِْسنامر ْبنِد النر  اِهيمر ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن عر نِد ْبنِن إِْبنرر ِن ْبنِن حُمرم 

نرةر ) يرْت سر ْيِن، ُتُوفِّ َْحرِن اْبنرُة الز  ْبِد الر  ، ُأ ج عر نُْصور  امْلرْقِديِسِّ  (.171هن(. معجم شيوخ السبكي )733مر

 َل أجدآل. (2)

ا (3) ُة الص  ْيخر ط اِف الش  ِْد ْبِن أرَْحردر ْبِن أريِب عر ِيِل ْبِن َحر ِد ْبِن َجر ُة بِنُْت حُمرم  مر
اطِ د  فر احلِِ  حِلرُة ُأ ج حُمرم  ُة امْلرْولِِد الص  اِدي  ي ُة ْبِن أرَْحردر اْلبرْغدر

نرةر ) يرْت سر اِة، ُتُوفِّ فر اْلور اِر ور  (.186هن(. معجم شيوخ السبكي )730الد 

ْبد اهلل بن غانم (4) صنافة، ثنان يرجنع إىل دينعيل بن معاِل بن أريِب عر ن الرصايف، املقرئ عىل ُترب اخللفناء بالرج ُبو احْلرسر ن ، أر

 (.14/745هن(. تاريخ اإلسفال  )653وورع وخ ، وله ُأُصول  ِحسان، تويف سنة )

اِديج  (5) ننْي  البرْغندر نِد بنِن ُحسر الِنب  حُمرم  اِمِل بِن أريِب غر اثُِر بُن ثر ُر، امْلُْسنُِد، ذر م  ْيُخ، امْلُعر ناحِلاا الش  نانر صر ناُف، ثر اِسنِم اخلرف  ُبنو القر ، أر

نرةر ) ر سر يًّا الر يركتب، ُتُويفِّ انر ُأمِّ ثر ّ اا، ور  (.21/251هن(. س  أعفال  النبفالء )591خر

د ْبن عيل بن حممد بن يوسف ابن العفالف (6) يِلّ ْبن حُمرم  د ْبن عر ، أبو طاهر بن أيب احلسن، قنال ابنن السنمعاِن: قنرأ  حُمرم 

عليه، وسمعت َجاعة يسيئون الريناء عليه. وقال ابن النجار: يقال إنه سمع لنفسه عىل أجزاء َل يكنن سنمعها. وقنال 

ْرضيًّ  ( 12/176هنن(. تناريخ اإلسنفال  )560ا. تويف سنة )الذهبي: من حجاب الّديوان ومن بيت العلم، وَل يكن مر

 (.7/398لسان امليزان )

اِريِسج  (7) ْهل  الفر ِد بِن سر ْلر ِر بِن َمر ْعفر ُد بُن جر ْلر يِلل َمر ُر، أرُبو عر م  ُدوَُّ، امْلُعر ْيُخ، الص  نيِلل ، البر الش  نالر أرَْحرنُد بنُن عر اَُّ، قر ق  ، الد  ْرِحيج اقر

ننالر اْبننُن أريِب  قر ننْيئاا ِمنننر احلرننِديِث. ور ْعننرُف شر ُكننْن ير ْ ير ننُه َلر ن  ننْ ر أر ِع، غر ننامر ننِحيحر الس  ، صر ننةا ننانر ثِقر : ثر ث البرنناِديج اِرِس: حنند  ننور الفر

= 
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ور  ِزينِز ْبنِن مر ْبنِد اْلعر ْميرناُء اْبنرنُة عر ْتنِي ظر ثر ند  ، حر
نار  ْ ُ ْبنُن برك  بر ، نا النزج

اِعد  ِد ْبِن صر يرى ْبُن حُمرم  ْ نةر حير  (1)لر

نِي أريِب  ثر د  ْت: حر الر قر
ةر ْبِن ُثريرْيف   ،(2) لر ور ي مر دِّ ْن جر عر

فاليِب   (3)
اكر ْبنر ُسْفيرانر اْلكِ ح  انر  (4) : أرن  الض  ثر

نالر  قر ، فر ة  ْيم  يِف تِْسنِعاِمئر ُنو ُسنلر انرْت بر ثر ُه، ور ْيفر ا سر حا شِّ ْأِسِه ُمترور ىلر رر اِئاما عر ُسوِل اهللِ قر ا لِرر ي افا ُسنوُل سر رر

يُكْم َأْلًفنا»اهللِ:  َُ ِماَئَو َرُجل  ُيَوفي نام  «  َهْل َلُكْم ِ  َرُجل  َيْعِد لر ، فر اِك ْبنِن ُسنْفيرانر نح  ناُهْم بِالض  ف  ور فر

اس   ب اِس ْبِن ِمْردر ُسوُل اهللِ لِْلعر الر رر لرِمي   -اْقترترُلوا قر ْعنِي السج َما لَِقْوِمي َكنَذا ُتِرينُد َتْقنُتُلُهْم  : »-ير

ُْ َعنُْهمْ َوَقْوُمَك َكَذا ُتِريُد َتْد  ب اُس:«  َف الر اْلعر قر  فر

ا  انر ا  (5)نرُذوُد أرخر زًّ هر ى   ***   مر ْو تررر لر ْن أرِخينرا ور عر
بنِير ُنبراِيعُ  (6) ُكن ا األرْقرر  (7) لر

يْ  برنْيِ نننننننننُنبراِيُع بر نر األرْخشر
برنْيِ ُنبراِيعُ  (8) نْير األرْخشر ُد اهلل ِ بر إِنِّامر   ***   ير  ور

اِك ْبِن ُسْفيرانر ُمْعترِ،  ح  ِشي ةر ضر عر
انُِع ***   بِ   (1) امْلرْوُ  ثر ُسوِل اهللِ ور ْيِف رر سر

(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُه فِيهِ  = ْيسر لر تراب  لر

أ( ِمْن ثِ ننرةر ) )بِالت اريِخ(، ور )املبتدر ر سر ُتنُويفِّ ا جينوُز، ور نذر نُه ظنن  أرن  هر ن  أر ثر ، ور ع  هنن(. سن  أعنفال  369سنامر

 (.16/254النبفالء )

ها: "طهامء"، وعند ابن قطلوبغا: "طهام ". انظر اهلامش التاِل. (1)  َل أجدها، وذثرها ابن حبان يف الرواة عن أبيها وسام 

نُْه اْبنرته طهامء. الريقا  لنه )ذثرآل ابن حبان يف الريقا  قال: يروي عر  (2) ور  عر بِيه، رر ( الريقنا  البنن قطلوبغنا 7/115ْن أر

(6/391.) 

ْلبِيج  (3) برايِبج الكر ُة ْبُن ُثريرْيِف الضِّ لر ور اِمِريج  مر هُ  ، من بني عامر ْبن صعصعة، أتى الن بِّي العر ور اْبن عرشين سنة فأسنلم، ور

ةر  ْيرر ا ُهرر بر ِحبر أر ا يدعى ذا اللسانني من فصاحته، ُثم  صر انر فصيحا ثر ُسنوِل اهللِ  وعاش يِف اإلسفال  مائة سنة، ور ْعدر رر بر

( 2579، ترَجة4/1487. االستيعاب.) 

يِبج  (4) اُك ْبُن ُسْفيرانر الكِفالر ح  ، ثنان يننزل نجندا، وثنان والينا للنبني الض  ، لُه ُصنحبرة 
ِعيد  هنناك عنىل قومنه.  ، ثنيته أرُبو سر

 (.13/261هتذيب الكامل )

انرا(. (5) انرا" ثذا يف األصل ومصادر التخري ، عدا َجهرة نسب قريش أثبت فيه )أرذر  "أرخر

ب قريش: ]يقول: لو ثان قومي بنو سليم مرشثون اليو  ثنام أُشثنت قال الشيخ حممود شاثر يف حتقيقه جلمهرة نس (6)

ا أو مْضباا، فْضبناهم وإن ثانوا هم األقربني[. زًّ هر  قريُش مكة، لوجدنا للسيف مر

ايُِع(. (7)  )ُنبرايُِع( ضبب فوقها، وثتب بجانبها: )ُنشر

برانِ  (8) ِن املُْ األرْخشر ا اجلربرفالر نُب: : َُهر ان. واأْلرْخشر ْيِقعر ىلر ُقعر ْجُهُه عر ف  ور برل  ُمرْشِ ُهور جر ُبو ُقبرْيس واألرَْحرُر، ور ا أر ، وَُهر ةر ك  اِن بِمر يفر
طِ

ِة. النهاية يف غريب احلديث ) ارر جر
لِيِظ احْلِ ِشن  غر برل  خر  (.2/32ُثلج جر

 ح مكة.واستدل الشيخ حممود شاثر من هذا البيت عىل أن هذا الشعر قيل يف فت
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 .(3)أرْي: نراِزل 

اَّر  [1008] الر اْبُن إِْسحر اِهيمر بْ  –قر ِة إِْبرر اير نُْه يِف ِرور  عر
ْعد  نةر -ِن سر احر ور ْبُد اهللِ ْبنُن رر الر عر قر : ور

ة : ِصيدر  يِف قر

ارْ  ْرِشِه فر ىلر عر ى عر و  ُه   ***   ترسر ُه ُثل  ْلقر لرام  قرَضر خر عْ فر فر  (4)  تر

 /ب[106] /

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. "ُمْعترِ،" ثتب فوقها: )ُمْعترِصْم، (1) =  ُمْعترص 

ْيِف، إذا جعلنه ثالعصنا، فأخنذآل أخنذها، ورضب بنه رضهبنا، منن  وقوله "ُمْعترِ،": أي بالسيف، يقال: اْعترَصر بِالس 

ة: عصا.15/64حسن مضاربته. قاله الشيخ حممود شاثر. وانظر: لسان العرب )  ( ماد 

ْبننِد اهللِ، مَضنن ]. إسننناده ضننعيف (2) ننر  اْبننُن 760[. وزينننب: مضننت ]778جنند املصنننف: هننو أرَْحرننُد ْبننُن عر ْعفر ُبننو جر أر [. ور

يِِّدّي، مَض ] : مَض ]816الس  لِيل  ُيوُسُف ْبُن خر : مَضن ]738[. ور ْرِحيج ُن البراقر احلرسر : 755[. ور ناِعد  يرنى ْبنُن صر ْ حير [. ور

: 862مَض ] ار  ك  ْ ُ ْبُن بر بر الزج ب اُس ْبُن ِمْردراس  791ثقة، مَض ][. ور العر  : مَض يف احلديث السابق.[. ور

ار  يف َجهرة نسب قريش وأخبارها ) ك  ْ ُ ْبُن بر بر  ( ومن طريقه أخرجه املصنف.669اخلرب أخرجه الزج

ي ( وابن أخي ميمن4/1976( والدارقطني يف املؤتلف واملختلف )3/122وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة )

، بنه. واختِنآل ابنن قنانع 26/416( وابن عساثر )342الدقاَّ يف فوائدآل ) نار  ك  ْ ِ ْبنِن بر بر ( من ثفالثة طنرَّ عنن النزج

ْأِسِه(. ىلر رر اما عر
ائِ  بذثر أوله إىل قوله: )قر

( وإثننامل هتننذيب الكننامل 1250، ترَجننة2/743( واالسننتيعاب )3/389واخلننرب يف معجننم الصننحابة للبغننوي )

، به، واختِنآل البغنوي 186 - 185، 183 – 7/182ع األسامع للمقريزي )( وإمتا7/15) ار  ك  ْ ِ ْبِن بر بر ( عن الزج

ْيِفِه(. ا بِسر حا شِّ  بذثر أوله إىل قوله: )ُمترور

نرا.4/204قال يف النهاية ) (3) در ا قرُربر ور نرعر ُثُنوعاا، إِذر  (:ثر

 [.875ن إسحاَّ: سبقا ]َل أجدآل عند غ  املصنف. إبراهيم بن سعد وحممد ب (4)
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اب ع  
َ
 ف ي اأَلص

ٌ
اب
َ
 ب

اِِنج  [1009] ْصنبرهر
نْيِخ األر ُبنو الش  ، أر ي نانر نِر ْبنِن حر ْعفر نِد ْبنِن جر ْبُد اهللِ ْبنُن حُمرم   عر

د  الر أرُبو حُمرم  قر

ي احلرافُِظ يِف  دِّ رر جر ثر ِة": ذر ظرمر ر ِمْن ثِتراِب "العر رشر  احلراِدي عر
ِ
، ثننا  ،(1) اجُلْزء نبِيب  ةر ْبنِن شر نلرمر ْن سر عر

اِهيمر  ِعيُل ْبُن إِْبرر ِزينِز  ،(2) إِْسامر ْبِد اْلعر ْن عر عر
نا ،(3) : جر نالر  قر

ْهنِب ْبنِن ُمنربِّنه  نْن ور نْيِ إىِلر عر نْرنر ءر ُذو اْلقر

ْنيرا  "  -اجْلربرِل امْلُِحيِط بِالدج ناف  ُهنور "قر برناُل -ور نِذآِل اجْلِ نامر هر : فر نالر نْم. قر : نرعر نالر ت قر ناف  : أرْننتر قر نالر ، قر

نى إِِلر   ْلنِزلر بِنأرْرض  أرْوحر ْن ُيزر ادر اهلل ُ أر ا أررر إِذر ِذآِل ِمْن ُعُروِقني، ور : هر الر اِسيراُ ت قر  (4)، فحرجنُت الر 

ائِ  رر نْل ِمنْن ور : هر نالر ا ُيْؤنُِسُه، قر لركا ْيِه مر ثر اهلل ُ إِلر برعر ، فر
نْيِ ْرنر شر ُذو اْلقر اْسترْوحر ا ِمْن ُعُروِقي. فر نا ِعْرقا هر

ْلن   ة  ثر ُْلنوءر ، ممر نا   ِة عر ِْساِمئر ةر َخر ِس ر اُء مر ْيضر ْم، أرْرض  بر : نرعر الر ىت قر نرْ  ،(5)أرْرض  ُأْخرر نْوالر بر لِنكر لر ُد ذر

عر  : نر الر ىت قر ا أرْرض  ُأْخرر هر اءر رر ْل ور : هر الر قر ْرِش. فر ِة اْلعر رلر رِّ َحر ِد ِمْن حر رلركر أرْهُل تِْلكر اْلبرلر ْم، الري ْلِ  هلر

ْرد  ة  بر ُْلوءر رلركر  ،(6)أرْرض  ممر ِد هلر ْ لِكر اْلربر ْرُد ذر ْوالر بر لر
نِة ا (7) رلر نرِّ َحر ُة ِمنْن حر : تِْلنكر اْلبرْلندر نالر نْرِش. قر ْلعر

نْيِ ِمن برننْير ُأْصنُبعر ْثُتكر لر ند  نا حر : إِن  مر نالر . قر
ة  اِحندر  ور

نة  مر
لِ يبِّ بِكر ِة رر ظرمر ظِيم  ِمْن عر ِِن بِعر ْن ُقْلُت: أرْخرِبْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِذيج  (1) ابر ْنكر ذر ْدر  اْلور ْبِد اهلل ِ ْبِن بر ِج ْبِن عر رر ُْموُد ْبُن اْلفر اِهنُد، قنال ابنن وهو جدآل ألمه، حمر اِِنج الز  ْصنبرهر
ْكنر  األر ُبنو بر أيب حناتم: ، أر

ا. تويف سنة ) نُْه بالري، قد  علينا، وثان ثقةا صدوقا ترْبُت عر ( طبقا  املحدثني 8/292هن(. اجلرح والتعديل )284ثر

 (.6/835( تاريخ اإلسفال  )15/110( تاريخ بغداد )2/287( تاريخ أصبهان )3/392بأصبهان )

ُبُه يف إسناد  عند أيب ال (2) ، ُذثِرر نرسر اِِنج نْعر  (، وَل أجد له ترَجة.405شيخ يف العظمة )الص 

بد العزيز ْبن حوران الصنعاِن (3) نانر عر ا، ثر نِعيفا نانر ضر ، ويقال: جوران، باجليم. قال عنه هشنا  ْبنن يوسنف الصننعاِن: ثر

هُ  ا لر ذر بد العزيز هر عر : ور ِديل . وقال ابن عر اصر نُه منن  ُيْشبُِه اْلُقص  ْهب  أخبنار بنني إرسائينل وغ هنا ومنا أعلنم أن لر ن ور عر

يئاا. وقال ابن حجر: ذثرآل يف الضعفاء: الساجي وابن شاهني والعقييل. التناريخ الكبن  ) ( الضنعفاء 6/19املسند شر

( لسنان 2/627( مينزان االعتندال )6/510( الكامل يف الضنعفاء )5/380( اجلرح والتعديل )3/11للعقلييل )

 (.5/196يزان )امل

ْثُت". انظر: لسان العرب ) (4) ر  يُق. واملريبت يف املطبوعة: "فرحر ِج، وهو الضِّ ة: حرج.2/233من احلررر  ( ماد 

ْلجاا". (5) ِة ثاجلادة: "ثر ظرمر ْل " ثذا يف األصل، واملريبت يف مطبوعِة العر  "ثر

ْرد" ثذا يف األصل، واملريبت يف مطبوعِة العظمة ثاجلادة: (6) ا". "بر ْردا  "بر

 وقعت زيادة يف املطبوعة يف هذا املوضع، وهي: )أرْهُل(. (7)
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ابِِع اهلل ِ   ِمنر اأْلرْرِض أرصر
ة  ة  يِف فرفالر لر ْردر خر ، ثر

(1). 

. ر  ِديث  ُمنْكر ا حر ذر  هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْيِخ: مَضن ]حكايو إرسائيليو مكذوبو، وإسنادها إ  َوْهب  ضعيف (1) ُبو الش  : ثقنة، مَضن 929. أر نبِيب  ُة ْبنُن شر مر نلر سر [. ور

: ثقة، مَض ]990] ْهُب ْبُن ُمنربِّه  ور  [.749[. ور

ِة ) ظرمر  ( حتت عنوان: )ِذْثر جبل "قاف" املحيط باألرض(.979، رقم4/1488وهي يف العر

، ِمنْن 980( وأبو الشيخ يف العظمة )22وأخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوبا  )     نْيخ  نْن شر ، عر ناس  ( من طريق آدر ر ْبِن أريِب إِير

، عر  ةر ْن ِعْكِرمر ي ةر ْبِن احْلراِرِث، عر
طِ ْوَّ  عر ْن أريِب رر ، عر ِيم  نِي متر ، بنه َمتِناا بنذثر جبنل "قناف وعروقنه التني بر ب اس  ِن اْبِن عر

 تري  الزلزلة، دون ذثر ذي القرنني.
يط  بِناأْلرْرِض 981وأخرج أبو الشيخ يف العظمة )     برل  حُمِ : "َّ" جر الر ، قر ةر ْيدر ْبِد اهلل ِ ْبِن ُبرر ْن عر ، عر ي انر الِِح ْبِن حر ( من طريق صر

يْ  لر  عر
ة  در . صالح: ضعيف. التقريب )ِمْن ُزُمرج

ِ
ء امر ا الس  نرفر ا ثر  (.2851هر

اُلوا: "     ُْم قر لرِف أرهن  ْعِض الس  ْن بر ْد ُرِوير عر قر ِمينِع اأْلرْرِض،  ٱقال ابن ثري  يف أول تفس  سورة "َّ": ]ور نيط  بِجر
برل  حُمِ جر

ا  ذر أرن  هر ثر ". ور
برُل قراف  ُه جر اُل لر اهلل ُ أرْعلرُم  -ُيقر أرى  -ور ْعنُض الن ناِس، ملر نا رر ننُْهْم بر ا عر هر نذر تِني أرخر يلر ال 

ائِ نِي إرِْسر اِ  بر افر ِمْن ُخرر

ُه ِمن أرْشنبراهر ُه ور ْمريرالر أر ا ور ذر ِعنِْدي أرن  هر ُب، ور ذ  الر ُيكر َُّ ور د  نُْهْم فِيامر الر ُيصر ِة عر اير ور اِز الرِّ ور تِِهْم، ِمْن جر ناِدقر نر ْعنِض زر َِّ بر نر اْخنتفاِلر

ِة يُ  ِذآِل اأْلُم  ير يِف هر امر اْفرُتِ ْمرر ِدينِِهْم، ثر ىلر الن اِس أر بُِّسونر بِِه عر نا  -لر تِهر م 
ئِ أر نا ور هر

اظِ ُحف  نا ور هر
ئِ امر نْدِر ُعلر نِة قر لر فالر نعر جر اِدينُث  -مر أرحر

ِن الن بِيِّ  ن عر ينلر مر
ائِ نِني إرِْسر ِة بر ْيفر بُِأم  كر ، فر ْهِد ِمْن ِقدر   ا بِاْلعر مر هِبِنُم ور ُُشْ ناِد فِنيِهْم، ور ناِظ النجق  نِة احْلُف  ِقل  ى، ور عر ُطنوِل امْلرندر

ناحر ا بر نامر أر إِن  اتِِه. ور آير ْبِديِل ُثُتِب اهلل ِ ور تر اِضِعِه، ور ور ْن مر لِمر عر ِهُم اْلكر
ئِ امر ِريِف ُعلر ْ حتر ، ور ْولِنِه: اخْلُُمورر ننُْهْم يِف قر نةر عر اير ور ناِرُع الرِّ لش 

ثُ » دِّ حر جر ور رر الر حر ، ور يلر
ائِ نِي إرِْسر ْن بر ْغلِنُب « وا عر ير ِن، ور ْينِه بِناْلُبْطفالر لر نُم عر حُيْكر ا فِيامر حُتيله اْلُعُقوُل ور أرم  ْقُل، فر ُزآُل اْلعر ْد جُيروِّ فِيامر قر

اهلل ُ أرْعلرُم[. انظر: تفس آل ) بِيِل، ور ا اْلقر ذر لرْيسر ِمْن هر ِذُبُه، فر ُنوِن ثر ىلر الظج  (.7/394عر
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ُبنن [1010] ننالر أر قر يِّننِب ور ُبننو الط  نرا أر ثر نند  : حر اِِنج ْصننبرهر
ي ننانر األر  اْبننِن حر

نند  و حُمرم 
ننيِلج ْبننُن  ،(1) ثنننا عر

و ْمر  اِِنِّ  ،(2)عر ى اْلبرْحرر اِهيمر ْبِن ُموسر ْن إِْبرر عر
(3)،  : نالر ب ناس  قر ِن اْبِن عر ، عر ةر ْن ِعْكِرمر ، عر اتِل  ْن ُمقر عر

ُسوُل اهلل ِ  ْينرا رر لر لر عر خر نر  در ُسنوُل اهلل ِ: ور نرنا رر نالر لر قر ، فر ، «فِنيََم َأْننُتْم »ْحُن يِف امْلرْسِجِد ِحلرق  ِحلرنق 

ىلر  ُر عر ك  ترفر :  (4)ُقْلنرا: نر نالر نْتت قر بر رر ْينفر غر ثر ْتت ور لرعر ْيفر طر ْمِس ثر َأْحَسننُْتْم، ُكوُننوا َهَكنَذا، »الش 

ُروا ِ   ُروا ِ  اْْلَْخُلوِق، َوَِل َتَفكَّ ُلنُق َمنا َيَشناُء َْلَّنا َيَشناُء، َوَتْعَجُبنوَن ِمنْن َتَفكَّ نالِِق، َفنإِنَّ اهللََّ ََيْ اْْلَ

ُْ َأَرِضَْي  "َقاف  "  إِنَّ ِمْن َوَراِء َذلَِك  ، َوِمْن َوَراِء َذلَِك َسْب ُسَِمَئِو َعام  ، َوُكل  َبْحر  َِخْ ُْ بَِحار  َسْب

 ُثمَّ 
و  َأْعُينُُهْم ِ  ُصُدوِرِهْم، َينَامُ  (5) َأَحُدُهْم َنْوَمًو  ُنوُرَها ِلَْهلَِها، َوِمْن َوَراِء َذلَِك َسْبِعَْي َأْلَف ُأمَّ

َِ الطَّ  و  ُخلُِقوا َعَا ِمَثا ، ُهنَو َواِحَدًة، َفَينَْتبُِه َوِرْزُقُه ِعنَْد َرْأِسِه، َوِمْن َوَراِء َذلَِك َسْبِعَْي َأْلَف ُأمَّ ِ َْ

وَن َعْن َتْسنبِيَحو  َواِحنَدة ، َوِمنْن َوَراءِ  َواِء، َِل َيْفُِتُ اِن ِ  اَْمَ ََ
نو   َوَفْرُخُه َيطِ َذلِنَك َسنْبِعَْي َأْلنَف ُأمَّ

، َوَنَِينُتُهْم ِمنْن ِرينح   ْم ِمنْن ِرينح  ْم ِريٌح، َوثَِياُِبُ اُِبُ ، َوَطَعاُمُهْم ِريٌح، َوََشَ َِل  ،(6) ُخلُِقوا ِمْن ِريح 

ناَعِو، َوِمنْن َوَراِء َذلِنَك ظِن ِْم َعنَا اْلَْرِ  إَِ  ِقَيناِم السَّ ل  اْلَعنْرِش، َوِ  ظِنلي َتْسَتِقر  َحَوافُِر َدَواِبي

 َما َيْعَلُموَن َأنَّ اهللََّ َخَلَق ََدَم َوَِل َوَلَد ََدَم، َوَِل إِْبلِيَ  َوَِل َوَلَد 
و   إِْبلِنيَ ، اْلَعْرِش َسْبِعَْي َأْلَف ُأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِِنج  (1) ْعرر يِِّب الش  ُبو الط  اِد ْبِن أريجوبر أر ْوِح ْبِن ِزير هْ  أرَْحرُد ْبُن رر ة  يِف الزج ريِ ر ا   ثر ن فر ُه ُمصر ، لر انر ِد ر أرْصبرهر ، قر اِديج اأْلرْخبراِر. اْلبرْغدر ِد ور

 (.106(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )5/257تاريخ بغداد )

 َل أجدآل. (2)

 َل أجدآل. (3)

( ثذا يف األصل ويف إحدى النسخ اخلطية لن "العظمة" فيام أشار حمققه، وأثبت املحقق: "يِف". (4) ىلر  )عر

( ثذا يف األصل ويف إحدى  (5) را: "ُيِضيُئ".)ُثم  هلر در  النسخ اخلطية لن "العظمة" فيام أشار حمققه، وأثبت املحقق بر

(6) ." ْم ِمْن ِريح  ُ اهبج ور در  وقع بعدها يف املطبوعة: "ور
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َُ َتَباَرَ  َوَتَعاَ :   .(1)«  [8]النحل:   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ َوُهَو َيُقو

[ / . ْوُضوع  ِديث  مر ا حر ذر  /أ[107هر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.885ثام قال املصنِّف. مقاتل: هو ابن حيان، صدوَّ فاضل، مَض ] موضوع (1)

ْيِث ْبِن 7/394وأورد ابن ثري  يف تفس آل ) ب اس  بنحوآل موقوفا. وقنال ( من طريق لر ْن اْبِن عر ، عر
ْن ُجراِهد  ، عر ْيم  أريِب ُسلر

 ابن ثري : أثر غريب ال يصح سندآل، وفيه انقطاع.

ننالِِق : »وقولننه  ننُروا ِ  اْْلَ ننُروا ِ  اْْلَْخُلننوِق، َوَِل َتَفكَّ ( 1788يف الصننحيحة ) لننه شننواهد ذثرهننا األلبنناِن « َتَفكَّ

نرُه بمجموع طرقه.  (.13/383وانظر: فتح الباري ) وحس 
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 (1) ب

نِة":  [1011] ظرمر ر ِمنْن ثِترناِب "العر رشر  الري الِثر عر
ِ
ْيِخ يِف اجُلْزء ي انر أرُبو الش   اْبُن حر

د  الر أرُبو حُمرم  قر

ِد بْ  اِهيُم ْبُن حُمرم  نرا إِْبرر ثر د  الِك  حر ِن مر
نْيُ ْبُن امْلرْهِديِّ  ،(2) ثنا احْلُسر

(3)،  ، نر  ْعمر نْن مر اَِّ، عر ز  ْبُد النر  ثنا عر

ةر  ترادر ْن قر عر
ِن  ،(4) ِعيِد ْبِن أريِب احْلرسر ْن سر عر

(5)  : الر لرقر آدر ر  إِن  اهلل ر »قر برِقير ِمنْن طِينرتِنِه يِف  خر فر

ا اجْلر  لرقر ِمنْهر ، فرخر ء  ْ ِدآِل  ر ُهور ُجنْد  ِمْن ُجُنوِد اهلل ِير ، فر ادر أرْعظرمر مِ رر ْثريررر ور ْيسر ُجنْد  أر  .(6)« نُْهمْ ، لر

الر  [1012] :  (7)قر نالر نيِِّب قر ِن اْبِن امْلُسر ، عر ْهِريِّ ِن الزج ، عر ر  ْعمر ْن مر اَِّ، عر ز  ْبُد الر  نرا عر ر أرْخربر : ور

لرقر » ا خر ء   اهلُلآِخُر مر ْ لر ِمْن طِينرتِِه  ر ضر فر ُ ، فر ادر  ،آدر ا اجْلررر لرقر ِمنْهر  .(8)« فرخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خفالل َملوَّ صغ ، وهي اجلراد، ذلك أن  اجلراد ُيعترب منن  عقد املصنُِّف هذا الباب لبيان صفة "العظمة" اهلل  (1)

ُف بأنه من ُجنِْد اهلل إذا سل طه عنىل قنو  أفسندر  علنيهم زرعهنم وبسناتينهم يف فنرتة  أضعف املخلوقا ، لكنه ُيوصر

د وُتْتلِنُف املحاصنيلر إىل الينو  منع تطنور العلنم وجيزة، وتر ثتها دون حبوب وثنامر، وال زالنت أرساب اجلنراد هُتندِّ

. ر ة  عظيمة ملن اْعترربر  والوسائل واإلمكانيا ، ففي هذا اخلرْلِق ِعرْبر

ِة" ) ظرمر  (.5/1797استفدُ  هذا التعليق من األستاذ: رضاء اهلل املبارثفوري، حمقق ثتاب "العر

ط انُ  (2) الِك  اْلقر ِد ْبِن مر اِهيُم ْبُن حُمرم  : إِْبرر نْيم  . وقنال أبنو ُنعر ة  ِقيُه، قال أبو الشيخ: ثِقر ، الفر اِِنج ْصبرهر
ْيِه األر ور اهر اَّر اْبُن مر ُبو إِْسحر ، أر

ر  . ُتُويفِّ ِقيه  ، فر تراب 
اِحُب ثِ نرةر ) صر ثني بأصبهان )304سر ( تناريخ 1/232( أخبنار أصنبهان )4/59هن(. طبقا  املحدِّ

 (.7/76اإلسفال  )

ج  (3)  (.1356، أبو سعد البِي، صدوَّ،   َّ. التقريب )احلسني بن مهدي بن مالك األُُبيلِّ

ةر الس   (4) امر ُة بُن ِدعر ترادر نِعيدر ْبننر أريِب قر ، ثقنة ثبنت، وصنفوآل بالتندليس عنن َجاعنة، وَل أجندهم ذثنروا منن بيننهم: سر ُدْويِسج

ِن. وقد سبقت ترَجة قتادة ]  (.633[. وانظر: جامع التحصيل )793احْلرسر

، ثقة، ع. التقريب ) (5) يج ِ ِْ ار  البر سر ِن ير ِعْيُد بُن أريِب احلرسر ِن البر 2284سر .(. وهو أرُخو احلرسر يِّ ِ ِْ 

 ، ولعله من اإرسائيلياَ.إسناده مقطوع صحيح (6)

اَّ )1296، رقنم5/1790وهو يف العظمة ) اِد(. ومصنن ف عبند النرز  ْلنِق اجْلرنرر (. وانظنر 8755( حتنت عننوان: )ِذْثنر خر

 اخلربين التاليني.

(7) . نْيُ ْبُن امْلرْهِديِّ  القائل: هو احْلُسر

.اإرسائيلياَولعله من ، إسناده مقطوع صحيح (8) ِعيد  يِِّب: هو سر  . اْبُن امْلُسر

ْيِخ ) ِة" أليب الش  ظرمر  ( ومنه نقله املصنِّف.1297اخلرب يف ثتاب "العر

اَّ )  (. وانظر السابق والتاِل.8756وهو يف مصن ف عبد الرز 

= 
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ُر ْبُن أرَْحردر  [1013] ْعفر الر جر قر ْيِخ: ور الر أرُبو الش  قر
نِينع   ،(1) ثنا أرَْحرُد ْبنُن مر

اُن  ،(2) نْرور ثننا مر
(3)، 

يِّ  ِ ِْ ى اْلبر ْن ِعيسر عر
ِعيِد ْبِن أريِب  ،(4) ْن سر ، عر ةر ترادر ْن قر : عر نالر نِن قر نلرْت » احْلرسر لرنقر اهلل ُ آدر ر فرضر ملر نا خر

ْلِقِه طِينرة   "، فرخر ِمْن خر ْيسر فِيِه در   ْاما لر بِّ أرْطِعْمنِي حلر ْت: "رر الر ُم قر ْرير انرْت مر لرام  ثر لرنقر اهلل ُ ِمنْن تِْلنكر ، فر

ادِ  ْثريررر ِمنر اجْلررر ء  أر ْ لِكر لرْيسر  ر ِمْن أرْجِل ذر ، فر ادر ينرِة اجْلررر  .(5)« الطِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِد" ُيعتننرب مننن األمننور الغيبيننة التنني ال تريبننت إال بننالوحي الرشننيف مننن  = ْلننُق اجلرننرر القننرآن الكننريم والسنننة أقننول: "خر

 الصحيحة، أما املقاطيع ففال تقو  هبا حجة.

ناُبْوِريج  (1) ن الن ْيسر ِْ نُر بنُن أرَْحرندر بنِن نر ْعفر ، جر
د  ُبو حُمرم  ُة، أر ُة، الُقْدور نالر امْلرْعنُرْوف بِاحلرِصنِ يِّ  احلرافُِظ احُلج  نُد األرعنفالر . قر ، أرحر

ع. تنويف سننة ) رر النور ناِن، ور اإِلْتقر نانر احلرنِدْيث يِف احِلْفنِظ، ور ِه": احلرِصِ يج رثن  ِمنْن أررثر
اِر ِ هنن(. سن  303احلراثُِم يِف "تر

 (.14/217أعفال  النبفالء )

َْحرنِ  (2) ْبِد الر  نِْيِع بِن عر ، ثقة حافظ، ع. التقريب )أرَْحرُد بُن مر مج ، األرصر ِويج ر  البرغر ْعفر  (.114، أرُبو جر

اِريج  (3) نزر ةر ْبنِن احلرناِرِث الفر اِوير اُن ْبُن ُمعر ْرور ، ثمر ْبنِد اهللِ الُكنْويِفج ُبنو عر قنة حنافظ، وثنان يندلِّس أسنامء الشنيوخ. التقرينب ، أر

(6575.) 

ُس أسامء الشيوخ. (4)  َل أجدآل، خصوصاا وأن  مروانر يدلِّ

ي   ِ ِْ يم  البر
كِ ا حر بر ى، أر ى ْبنر أريِب ِعيسر ، وذثرآل ابنن حبنان يف الريقنا . ، سكت عنه البخاري وابن أيب حاتموهناك ِعيسر

نننْ  ثر عر نند  . زاد ابننن الفننراء: حر اِريج ننزر ننةر اْلفر اِوير اُن ْبننُن ُمعر ننْرور نْننُه مر ى عر ور ، رر ايِبِّ  اأْلرعننرر
ننْوف  ننْن عر ننْرِوي عر ننى  قننالوا: ير ُموسر

. اِريِّ  األرْسور

واملختلننف  ( املؤتلننف8/491( الريقننا  البننن حبننان )6/283( اجلننرح والتعننديل )6/404التنناريخ الكبنن  )

 (.7/459( الريقا  البن قطلوبغا )2/91جتريد األسامء والكنى ) (2/560للدارقطني )

ي   (5) .  إسناده ِعيَسي اْلَبُْصِ ْيِخ عن احلرِصِ يِّ  . وقد عل قه أبو الش 

ْيِخ ) ِة" أليب الش  ظرمر  ( ومنه نقله املصنِّف.1301اخلرب يف ثتاب "العر

ن 1303) وأخرج أبو الشيخ يف العظمة ، ثننا الن ْْضُ نِريج رر الن مر ُبو ُعمر ، ثنا أر اِ ج قر ةر الر  بر ُبو ِقفالر ، ثنا أر
ِعيد  يِلج ْبُن سر نرا عر ثر د  ( حر

ةر  ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسِ ينر ْن حُمرم  ، عر ةر ترادر ْن قر ، عر
ب اد  ُبو عر اِصم  أر ُسنوُل اهلل ِ  ْبُن عر لر رر

: ُسنئِ نالر ننِ  قر :  عر نالر قر اِد فر اجْلرنرر

َرادَ » ًَم َلْيَ  فِيِه َدٌم، َفَأْطَعَمَها اْْلَ ََْ ا َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َأْن ُيْطِعَمَها  َ  «.إِنَّ َمْرَيَم َسَأَلْ  َرِبَّ

: قال عنه األزدي: منرتوك. وقنال العقنييل: ال يتنابع علينه. املينزان ) فه األلبناِن يف السلسنلة 4/259الن ْْضُ (، وضنع 

.1992لضعيفة )ا نْيِ ْيِن السابقر  ( وانظر خترجيه فيها. وانظر اخلربر
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ى:
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
  [39]طه:   چڤ  ڤ    ڦ  چ  ب

نرا [1014] ثر د  ةر يِف "الت ْوِحيِد": حر ْيمر الر اْبُن ُخزر ْهنب   قر َْحرِن ْبنِن ور ْبنِد النر  َْحرنُد ْبنُن عر أر
ثننا  ،(1)

ْبِد اهلل ِ ْبِن اأْلرشر ِّ  ْ ِ ْبِن عر ُة ْبُن ُبكر مر ْرر ي، ثنا َمر مِّ عر
بِينِه  ،(2) نْن أر :  ،(3)عر نالر ْ ِ قر بر ةر ْبنِن النزج نْن ُعنْرور عر

ْوُج الن بِيِّ  ةر زر لرمر ْت ُأ ج سر الر ْرُ  امْلرِسيحر الد  قر ثر نام  أرْصنبرْحُت : ذر لر نْأتِنِي الن نْوُ ، فر نْم ير لر ، فر ةا ْيلر الر لر ج 

ُسوِل اهلل ِ  ىلر رر ْلُت عر خر :  در الر قر ُتُه، فر ْ أرْخربر نُرْ  َوَأَننا َحنيٌّ َيْكِفيُكُمنوُه اهللَُّ »فر نُه إِْن ََيْ َِل َتْفَعِل، َفإِنَّ

ََ َيْكِفيُكُموهُ  ُرْ  َبْعَد َأْن َأُمو ْيَ  ِِّب، َوإِْن ََيْ َِِ ا : «اهللَُّ بِالصَّ الر َرُه »، ُثم  قر َما ِمْن َنبِني  إِِلَّ َوَقنْد َحنذَّ

ُه َيْمَِشن ِ  اْلَْر ِ  ،(4) َتهُ ُأمَّ  ُه َأْعَوُر، َوإِنَّ اهللََّ َلْيَ  بَِأْعَوَر، إِنَّ ُرُكُموُه، إِنَّ ، َوإِنَّ اْلَْرَ  َوإِِّني ُأَحذي

ََمَء )ِ  اهللِ(  َوالسَّ
َا ِعنََبٌو َطافَِيوٌ  ،(5)  .(6)« َأَِل إِنَّ اْْلَِسيَح َعْينَُه اْلُيْمنَي َكَأْنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ ج  (1) ْهنِب بنِن ُمْسنلِم  الُقنرر َْحرِن بنِن ور ْبِد الر  ُبنو ُعبرْين أرَْحرُد بُن عر نل، أر ْحشر ُبنُه بر قر ، لر نيج ِ ِْ
ِ ِد اهللِ، صندوَّ تغن  بنأخرة/  . امْل

 (.67التقريب )

 (.6526القر ، أبو املسور املدِن، صدوَّ، بخ   د س. التقريب ) (2)

 (.760أبو عبد اهلل، ويقال: أبو يوسف املدِن، ثقة، ع. التقريب ) (3)

(4) ." الر ج  ترُه الد  رر ُأم  ذ   يف املطبوعة: "حر

ىل النسخة التي يروي منها، وقند ورد هنذا التصنحيف يف إحندى نسنخ "التوحيند" ثنام هكذا ثتبها املصنِّف اعتامدا ع (5)

ا املحقُق عىل الصواب: )هللِ(. ْثبرترهر  أشار حمققه، وأر

ِريٌب  (6) َِ ن عر إسناده َجييٌد  ر ِْ ناَِلُ ِم د به، وقد تابعنه ثقتنان. وعمنه: هنو عر ْهب  َل يتفر  َْحرِن ْبِن ور ْبِد الر  ْبنُد اهللِ ْبنُن . أرَْحرُد ْبُن عر

، ثقة، مَض ] ْهب   [.737ور

 (.1/103وهو يف التوحيد البن خزيمة )

، ثننا اْبنُن 23/268وأخرجه الطرباِن يف الكب  ) الِح  ، ثنا أرَْحرُد ْبُن صر يج ِ ِْ
اُن امْلِ ِد ْبِن نرافِع  الط ح  نرا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ثر د  ( حر

، به. ْهب   ور

ُبو بر  - اُن: هو أر ا عن ابن ينونس أننه قنال: الط ح  غر ، نقل ابن ُقْطُلوبر مج نْنهُ »ْكر  األرصر ترْبنُت عر ، ثر نة  هنن(. 296تنويف سننة )«. ثِقر

آل فيه "الطحناوي". سن  أعنفال  الننبفالء )6/895تاريخ اإلسفال  ) ( ذثنر فينه وفاتنه فقنط. الريقنا  13/578( وسام 

( وَل يقف الشنيخ أبنو الطينب عنىل 211خ الطرباِن )( إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيو2/79البن قطلوبغا )

 توثيق ابن يونس.
ن - ، ثقة حافظ، خ د تم. قال الذهبي: حر يِّ ِ ، امْلرْعُرْوُف: بِاْبِن الط ربر يج ِ ِْ

ر  امْلِ ْعفر : هو أرُبو جر الِح  أرَْحرُد ْبُن صر نِن اْبنِن ور ثر عر د 

. س  أعفال  النبفالء ) ْثريررر أر ْهب  فر  (.48ب )( التقري12/160ور

= 
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يْ  [1015] ِقيراِ  الل  ِد ور جج ْنيرا يِف ثِتراِب "الت هر ْكِر اْبُن أريِب الدج ُبو بر الر أر ُد ْبُن  (1)ِل" قر نِي حُمرم  ثر د  : حر

 َُّ انر األرْزرر س  حر
نر  ،(2) ْيامر اَُّ ْبنُن ُسنلر ثننا إِْسنحر

اِهيُم اخْلُنوِزيج  ،(3) ثننا إِْبنرر
 ْبنِن أريِب  ،(4)

ِ
ناء طر نْن عر عر

ُسوُل اهلل ِ  الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ا ُهرر بر ِمْعُت أر ، سر براح  نُه َبنْْيَ َعْينَنِي إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َقاَم ِ  : »رر نَلِة َفإِنَّ الصَّ

ْْحَنِ  ََ ، َفإِذَ  الرَّ ب   :ا اْلَتَفَ  َقا َْ  َلَك ِمنيي َتْلَتِفنُ   اْبنَن اْبَن ََدَم، إَِ  َمْن َتْلَتِفُ   َلُه الرَّ   إَِ  َخ

َّْن َتْلَتِفُ  إَِلْيهِ  ٌ َلَك ِِم َْ ، َأَنا َخ  .(5)« ََدَم، َأْقبِْل إَِِلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِل" ) = ج  نُد 102وأخرجه عبد الغني املقديس يف "أخبار الد  نُه، ثننا حُمرم  نِة" لر تراِب "امْلرْعِرفر

اِل يِف ثِ س  ( من طريق أريِب أرَْحردر العر

، به. ْهب  ، نا اْبُن ور يج ِ ِْ
ى امْلِ ، ثنا أرَْحرُد ْبُن ِعيسر  ْبُن أريجوبر

ْجِه. :"اَأخبار الدجَّ "قاَ الذهبي   تذييله عا  ا الور ذر ُف إاِل  ِمْن هر ِج، الر ُيْعرر يجُق امْلرْخرر يُِّد اإِلْسنراِد، ضر ِديث  جر ا حر ذر  هر

اُل: حافظ ثقة، سبقت ترَجته ] - س   [.754العر
ْبنِد اهللِ - ُبو عر نُِّف، أر ُر، امْلُصر م  ُة، امْلُعر ُث، الريِّقر دِّ : هو احلرافُِظ، امْلُحر ُد ْبُن أريجوبر حُمرم  ْينس   ور يرنى ْبنِن رُضر ْ نوبر ْبنِن حير يج نُد ْبنُن أر حُمرم 

: حُمرندِّ  نالر اخلرلِنييِلج قر ا. ور نُدوقا نةا صر نانر ثِقر ثر نُْه، ور ترْبنرا عر : ثر اتِم  الر اْبُن أريِب حر ، قر اِزيج ، الر  يِلج نق  البرجر ، ُمت فر نة  ، ثِقر ث  ، اْبنُن حُمرندِّ ث 

نناِحُب  نناَِل  بِاحْلرننِديِث، صر ْيننِه، عر لر . مننا  سنننة )عر ننانِيفر ( اإلرشنناد للخلننييل 7/198هننن(. اجلننرح والتعننديل )294ترصر

 (.13/449( س  أعفال  النبفالء )2/684)
، صدوَّ ُتُكلِّمر يف بعض سامعاته، قال اخلطينب: بنفال  - يِّ ِ ، يعرف بابن التجْسرتر يج ِ ِْ

ان امْلِ ى: هو ابن حس  أرَْحرُد ْبُن ِعيسر ور

 (.86حجة، خ   س َّ. التقريب )
ف  ننال، فتصننح  ِهننمر حمقننق "أخبننار النندجال" يف تعيننني رجننال اإلسننناد، ووقننع تصننحيف يف اإلسننناد إىل العس  ور ور

 )اخُلُشوِعّي( إىل "احلشوي".

نرر 169، رقم4/2245( واللفظ له، ومسلم )7127وأخرج البخاري ) ْبِد اهلل ِ ْبنِن ُعمر نا ر ( بعضه عن عر : قر نالر ، قر

ُسوُل اهلل ِ  : يِف الن  رر نالر قر الر فر ج  نرر الند  ثر ىلر اهلل ِ باِمر ُهور أرْهُلُه، ُثم  ذر ْثنرى عر أر إِِّني َلُْننِذُرُكُموُه، َوَمنا ِمنْن َنبِني  إِِلَّ َوَقنْد »اِس، فر

ُه َأْعوَ  َُ َلُكْم فِيِه َقْوًِل ََلْ َيُقْلُه َنبِيٌّ لَِقْوِمِه، إِنَّ  «.ُر، َوإِنَّ اهللََّ َلْيَ  بَِأْعَورَ َأْنَذَرُه َقْوَمُه، َوَلكِنيي َسَأُقو

ْيِل ) (1) ِقيراُ  الل  ُد ور جج  (.508الت هر

 (.5809، أبو جعفر البغدادي التاجر، ثقة، َّ. التقريب )حممد بن حسان بن ف وز الشيباِن األزرَّ (2)

 (.357كويف، ثقة فاضل، ع. التقريب )الرازي، أبو حييى العبدي ال (3)

ِويج اخُلوِزيج  (4)  (.272، أبو إسامعيل املكي، مرتوك احلديث،   َّ. التقريب )إبراهيم بن يزيد القر  األُمر

ا (5) : ثقة، وقيل: إسناده ضعيف جدًّ براح  اُء ْبُن أريِب رر طر  [.741تغ  بأخرة، وَل يكرير ذلك منه، مَض ]. عر

( 1/70( والعقييل يف الضعفاء الكبن  )128( وحممد بن نِ يف تعظيم قدر الصفالة )9332أخرجه البزار يف مسندآل )    

، به. وفيه زيادة عند ابن نِ. وهو يف ثشف األستار ) نر ْيامر اَّر ْبِن ُسلر  (.553من طريق إِْسحر

= 
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و 5/172( وابننن عنندي يف الكامننل )464حكننا  القننرآن )وأخرجننه الطحنناوي يف أ = ْمننر  ننةر ْبننِن عر ْلحر ( مننن طريننق طر

ةر  ْينرر نن أريِب ُهرر ، عر
 
ناء طر ْن عر ، عر ِميِّ (. إسننادآل ضنعيف جندا، 2/341، مرفوعناا. وأوردآل النذهبي يف املينزان )احْلرْْضر

ِديل هذا احلديث يف ترَجته3030طلحة: مرتوك. التقريب ) مع أحاديث أخنرى، ثنم قنال: "عامتهنا  (. وروى ابُن عر

 مما فيه نظر".

 .( من طريق طلحة هبذا اإلسناد، وأوقفه عىل أيب هريرة 465ثم رواآل الطحاوي )

، 2858وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ) ْينح  ُة ْبُن ُُشر ْيور ، ثنا امْلُْقِرُئ، ثنا حر اُبوِريِّ يرى ْبِن اجْلُنرْيِد النرْيسر ْ ( من طريق حير

، مرفوعاا. إسنادآل ضعيف، ابن اجُلنرْيِد: َل أجدآل. وقيس: مقبول، وهم منن ذثنرآل يف عر  ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر افِع  ْيِس ْبِن رر ْن قر

 (.5571الصحابة. التقريب )

( واللفظ له، وأخرجنه ابنن أيب شنيبة 1/70( ومن طريقه العقييل يف الضعفاء الكب  )3270وأخرجه عبد الرزاَّ )

ُقوُل: ( من 4572) ، ير ةر ْيرر ا ُهرر بر ِمْعُت أر : سر الر  قر
 
طراء ْن عر ، عر ْي   نُه ُينَناِجي »طريق اْبِن ُجرر إَِذا َصاَّ َأَحُدُكْم َفََل َيْلَتِفْ ؛ َفإِنَّ

ُه ُينَاِجيه،ِ َفََل َيْلَتِفُ   ُه َأَماَمُه، َوإِنَّ ب  «َربَّ نرا أرن  الر  غر لر بر : ور طراء  الر عر ا ، قر ُقوُل: "ير نكر  ير نْ   لر نا خر نر ْلترِفنُتت أر ْن تر اْبنر آدر ر إىِلر مر

. أي: اخلُنوِزّي. وهنو يف مصننف عبند النرزاَّ ) اِهيمر ِديِث إِْبرر ا أرْوىلر ِمْن حر ذر ْيِه". قال العقييل: هر ْلترِفُت إِلر ( 1680مِم ْن تر

،  قنول أيب هرينرة ( من طرينق ابنن جنري ، بنه. واقتِن عبند النرزاَّ عنىل142( وتعظيم قدر الصفالة )4059)

ى هذا عن غ َها، انظر تعليق حممد عوامة عىل مصنف ابن أيب شيبة.  واقتِ املروزي عىل قول عطاء. وُيْرور
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  [42]القلم:   چحس  خس  مس  حص  چ  ب

ْأُ  قر  [1016] رر
ي، أبننا  (1) ندِّ نا جر نر ْنبرأر ، أر ةا نازر نلرِفيِّ إِجر ْن ِسنْبِط السِّ ِل، عر امر ْينرِب اْبنرِة الكر ىلر زر عر

اَّر إِبْ  اُل احلرافُِظ، ثنا أرُبو إِْسحر س  ُبو أرَْحردر العر ، أبنا أر اِِنج ِن اخلرْرجر ، أبنا أرُبو احلرسر اِهيُم أرَْحرُد ْبُن أرْشترةر رر

نِْديِّ  يِلِّ  ْبُن السِّ ْبِن عر
ناُء ْبنُن  ،(2) ْرقر ِزيدر امْلُْقنِرُئ، ثننا أريِب، ثننا ور ْبِد اهللِ ْبِن ير ُد ْبُن عر يرى حُمرم  ْ ثنا أرُبو حير

ْيبرةر  نِي أرُبو طر ثر د  ، حر رر اليرْشُكِريج ُعمر
ةر  ،(3) ْبرر ْن ُثْرِز ْبِن ور عر

ْيِم ْبنِن أريِب ِهنْند   ،(4) ْن ُنعر عر
نْن أريِب  ،(5) عر

ةر / ]عُ  ُسوُل اهلل ِ 107برْيدر الر رر : قر الر بِيِه قر ِن أر ، عر
ْسُعود  ْبِد اهلل ِ ْبِن مر ُِ : »/ب[ ْبِن عر َيُقنوُم النَّنا

 اْلَعنَرُق  لَِربي اْلَعاَْلَِْي َأْرَبِعَْي َسنًَو َشاِخَصًو َأْبَصاُرُهْم، َينَْتظُِروَن َفْصَل اْلَقَضاِء، َحتَّي ُيْلِجَمُهنمُ 

ُثو (6) َُ اهللَُّ َتَباَرَ  َوَتَعاَ ، َوََتْ ِة اْلَكْرِب، ُثمَّ َينِْز ، َأَِل  ِمْن ِشدَّ ُِ نا النَّنا َ : َأَي 
اْلَُمنُم، َوُينَناِدي ُمنَناد 

ُه َوَكَفْرُتمْ  َ َْ َِ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوَرَزَقُكْم َوَأَمَرُكْم بِِعَباَدتِِه ُثمَّ َتَولَّْيُتْم   نِْعَمَتنُه، َأْن َتْرَضْوَن ِمْن َربي

َ َبْينَُكْم َوَبْْيَ َما َتَولَّْيُتْم، َيَتوَ  : َفُينَناِدي: َأْن َمنْن َكناَن َتنَو َّ َشنْيًئا َُيَلي ََ  َّ ُكل  إِْنَسان  َمنا َتنَو َّ  َقنا

: َفَينْطُِق َمْن َكاَن َتَو َّ َحَجًرا، َأْو ُعوًدا ََ ُتُهْم،  ،(7) َفْلَيْلَزْمُه. َقا : َفَيِفر  ِمنُْهْم ََِمَ ََ ًو َيْطُلُبُه، َقا َأْو َدابَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال" ثام مر برقم ] (1) س  اِل: ذثر املصنُِّف طريقه إىل "معجم العر س   [.812هبذا اإلسناد من أوله إىل العر

اِهيُم ْبُن  (2) اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر اِِنج أر ْصبرهر
ا ر األر ْرر يِلِّ ْبِن هبر نِْديِّ ْبِن عر . السِّ نة  ، ثِقر ناِحُب ُأُصنول  ريِنُ  احْلرنِديِث، صر ، قال أبو الشيخ: ثر

ِة، صر  ِْضُب بِاحْلُْمرر انر  ر : ثر ْيم  نرةر )وقال أبو ُنعر ر سر . ُتُويفِّ
ثني بأصنبهان )313اِحُب ُأُصول  ( 4/140هن(. طبقا  املحندِّ

 (.19(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )1/234أخبار أصبهان )

اِرِميج اجلُرْ عيسى ْبن سليامن ْبن دينار (3) ْيبرةر الد  نانر رجنفال ، أرُبو طر ، قال حييى بن معني: ضنعيف. وقنال ابنن عندي: ثر اِِنج جر

انر يشبه عليه فيغلط. الكامل يف الضعفاء ) انر يتعمد الكذب، ولكن لعله ثر  (.6/450صاحلا، والر أظن أنه ثر

ةر احْلراِرثِيج اْلُكويِفج  (4) رر بر ِة، سكت عنه ابنن أيب ُثْرُز ْبُن ور اْلِعبرادر ْهِد ور ا بِالزج ْعُروفا انر مر ثر ا، ور اِزيا انر غر لر ُجْرجر خر ، در
ِ
ُد األرْولِيراء ، أرحر

( تناريخ اإلسننفال  9/27( الريقننا  البنن حبنان )7/170حناتم، وذثنرآل ابنن ِحب ننانر يف الريقنا . اجلنرح والتعنديل )

 (.8/73( الريقا  البن قطلوبغا )3/723)

ِعيج  (5) ِن ْبِن أرْشيرمر اأْلرْشجر  النجْعامر
ْيُم ْبُن أريِب ِهنْد  ، ثقة رمي بالنصب، خت    ُنعر  (.7178. التقريب )4الُكويِفج

ُهمُ  (6) َُّ: أر  ُيْلِجمر رر ن ينو ر القياْلعر ِ . يعني يف امْلرْحرشر فالر ِن اْلكر ُهم عر ْمنرعر ِة اللِّجا  ير نِْزلر ُْم بِمر يرِصُ  هلر اِهِهْم، فر امنة. ْي يرصل إىِلر أرْفور

ة: جلم.4/234النهاية )  ( ماد 

ا( ثذا يف األصل ومصادر التخري ، والذي يف الرؤية للدارقطني ) (7) ا".160)ُعودا ْبدا  (: "عر
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نَذاَما َشنَعرْ "َوَيُقوُلوَن:  نَياطِْيُ "َنا ِِبَ ُْ اْلَيُهنوُد َوالنََّصناَرَ َوَأْصنَحاُب اْْلَََلئَِكنِو َوالشَّ  (1) ، َوَيتَّبِن

ْسََلِم، َفيَ  ْم الَِّذيَن َأَمُروُهْم بِِعَباَدُِتِْم، َفَيُسوُقوَْنُْم َحتَّي ُيْلُقوُهْم ِ  َجَهنََّم، َوَيْبَقي َأْهُل اْإِ َُ ََمُ ُقو

ْم: َما َلكُ  ُ : َوَهنْل َتْعِرُفوَننُه إَِذا َرِب  َُ نا ََلْ َننَرُه َبْعنُد. َيُقنو ُِ َوَبِقينُتْم  َقناُلوا: إِنَّ َلنَنا َربًّ ْم َذَهَب النَّنا

وَن َلن ، َفَيِخر 
ًدا، َرَأْيُتُموُه  َفَيُقوُلوَن: َبْينَنَا َوَبْينَُه ََيٌو، إَِذا َرَأْينَاُه َعَرْفنَاُه. َفُيْكَشُف َعْن َساق  ُه ُسنجَّ

اْلَبَقنِر، ُيِرينُدوَن َأْن َيْسنُجُدوا، َفنََل َتلِنُْي ُظُهنوُرُهْم، َوَيْرَفُعنوَن  َيْبَقي َقْوٌم ُظُهوُرُهْم َكَصَياِِص وَ 

َبنِل َبنْْيَ َيَدْين ِه، ُثنمَّ ُرُؤوَسُهْم، َوُنوُرُهْم َبْْيَ َأْيِدَيِْم َوبَِأْيََمِْنِْم، َفِمننُْهْم َمنْن َيُكنوُن ُننوُرُه ِمْثنَل اْْلَ

َُ َأْهنُل النيَفنيَ  ْم، َفَيْمُشنوَن َوُهنَو َبنْْيَ َأْينِدَيِْم َيتَّبُِعوَننُه، َفَيُقنو
اِق: ُكوُن ُدوَن َذلَِك َعَا َقْدِر َأْعََمَِمِ

نْيِف َوَمىَض الن وُر َبْْيَ َأْيِدَيِْم َوَبِقَي َأَثُرُه مِ  ، [13]احلديد:   چڦ  ڦ  ڄ  چَذُروَنا  ْثنُل َحندي السَّ

ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ ،(3) َمِزلَّوٌ  (2) َدْحٌض 

َعُهنْم ُخُروًجنا َأْفَضنُلُهْم َعَمنًَل،  ،(4)  َِخِر اآْلَينوِ إَِ   ، [13]احلديد:   چڍ       ڍ       َفَيُكنوُن َأرْسَ

 ِ َْ يِح َوِمْثُل الطَّن ْمَرُة الَّتِي َتلِيَها ِمْثُل الري ، ُثمَّ الز  ِق َوَطْرِف اْلَعْْيِ ْمَرُة اْلُوَ  ِمْثُل اْلَبْ ، ُثنمَّ ِمْثنُل الز 

، ُثمَّ َسْعًيا، ُثمَّ  ِِ ُثو َجْرِي اْلَفَر َعَا  (5) َرَمًَل َبطِيًئا، ُثمَّ َمْشًيا َحتَّي َيُكوَن َِخُرُهْم ُخُروًجا َمْن ََيْ

نُق اْلُْخنَرَ، ُتِصنيُب  ْيِه َوِمْرَفَقْيِه َوَوْجِهِه، َوََيُر  إِْحَدَ ِرْجَلْينِه، َوُيَعلي  النَّناُر ُرْكَبَتْيِه َوَقَدَمْيِه َوَكفَّ

: ِمْن َشَعِرِه َوِجْلِدِه َحتَّ  ََ نُرَ ، َحتَّني إَِذا َخنَرَ  َوَنَظنَر إَِلْيَهنا َقنا نُه َلنْن ََيْ َتَبناَرَ  الَّنِذي "ي َيَرَ َأنَّ

، َأْنَجاِِّن ِمنِْك َبْعنَدَما رَ  لَِْي َواآْلِخِريَن َما َأْعَطاِِّن َرِّبي َأْينُ  َأْنَجاِِّن ِمنِْك، َما ُأْعطَِي َأَحٌد ِمَن اْلَوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الش   (1) ( ثذا يف األصل ومصادر التخري ، والذي يف الرؤية للدارقطني ))ور (161يراطنِير نيراطنِير  ( وتاريخ جرجنان: )الش 

 .بدون واو

. النهاية يف غريب احلديث )درْحض   (2) لِق  ة دحض.2/104: زر  ( ماد 

لق، وُتْفت (3) ا زر ِزلج إِذر ل  ير لة  ِمْن زر ُة: مفعر ل  رْيُبنُت. النهاينة )امْلرزر الر تر ا  ور ْينِه األْقندر لر نُق عر ادر أن نه تزلر اي وُتْكرس، أررر ( 2/310ح الز 

ة: زلل.  ماد 

ْولِِه:  (4) ِة إىِلر قر ير َْ [(. أما يف أخبنار جرجنان: فنذثر 14]احلديد:  ڳ  ثذا، والذي يف الرؤية للدارقطني: )إىِلر آِخِر ا

.« 14»هذآل اَية  ةا  تام 

ُبو(. ثذا، (5) ْ  والذي يف الرؤية للدارقطني وتاريخ جرجان: )حير
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ِدير   ، ُثمَّ "ِمنِْك َما َرَأْيُ   َِ ُب،  /أ[108/ ]َينَْطلُِق إَِ   نَِّو، َفَيْغَتِسُل ِمنُْه َوَيِْشَ َبْْيَ َيَدِي َباِب اْْلَ

َ   (1) َفَيُعوُد إَِلْيِه ِمْثُل َأْلَوانِ  ، َفَينُْظُر إَِ  َأْدَني َمنِْز ُِ نَِّو َوِرَيِِهْم، ُثمَّ َينَْطلُِق إَِلْيَها َوَقْد َسَبَقُه النَّا اْْلَ

ْنَيا َفَتُتنوَق نَ ِمنْهَ  ا َما ََلْ ََيْطِْر َعَا َبالِِه َأْن َيَرَ ِمْثَلُه، َوََلْ َيَرُه َأَحٌد ِمْن َأْهِل الد  ْفُسنُه إَِلْينِه، ا َعَا َباِِبَ

نَِّو َوَقْد َأْنَجيْ  : َتْسَأُلنِي َمنِْزًِل ِمَن اْْلَ َُ . َفَيُقو ََ : َربي َأْنِزْلنِي َهَذا اْْلَنِْز َُ : َفَيُقو َُ َّا َرَأْيَ   َيُقو ُتَك ِِم

: لَ  َُ ُْ َحِسيَسَها. َيُقو َعَل َبْينِي َوَبْْيَ النَّاِر َهَذا اْلَباَب، َفََل ُأَراَها َوَِل َأْسَم ََم ُأِريُد َأْن ََتْ نَك إِْن إِنَّ َعلَّ

هُ  َ َْ َِ تَِك َِل َأْبِغي  : َِل َوِعزَّ َُ ُه  َيُقو َ َْ َِ : َفُهَو َأْعَطْيُتَك َهَذا َتْسَأُلنِي  َُ ، َوَِل َأِجُد َأْفَضَل ِمنُْه. َيُقو

ََم َكاَن َمنِْزُلُه َمَعُه ُحْلًَم، َفََل َيْملِنُك َنْفَسن َ  َكَأنَّ ُه َحتَّني َينَْطلِنَق َلَك. َفإَِذا َأَتاُه َنَظَر َبْْيَ َيَدْيِه إَِ  َمنِْز

 : ََ . َقا ََ : َربي َأْنِزْلنِي َهَذا اْْلَنِْز َُ َُ إَِلْيه، َيُقو : َهنَذا اْْلَنْنِز َُ : َفَأْيَن َما َأْقَسْمَ  ِِل َعَلْيِه  َيُقو َُ َفَيُقو

: َفُهَو َلَك. َُ ُه. َيُقو َ َْ َِ تَِك، َِل َأَسُلَك  : َِل َوِعزَّ َُ ُه  َيُقو َ َْ َِ َك َتْسَأُلنِي  : َفَلَعلَّ َُ  (2) اْلَواِحُد. َيُقو

ََم َكاَنْ   َم،  (4) ِعنْنَدُه ُحْلنًَم، َفَيُقنوُم َمْبُهوًتنا (3) تِْلَك  َفإَِذا َأَتاُه َرَأَ َمنِْزًِل َكَأنَّ ُْ َأْن َينَتَكلَّ َِل َيْسنَتطِي

: َربي َقْد َسَأْلُتَك َحتَّي َخِشيُ  َمْقَتَك  َُ : َما َلَك َِل َتْسَأُلنِي  َفَيُقو َُ َوَقْد َأْقَسْمُ  َلنَك  ،(5) َفَيُقو

َْ  َحتَّي اْسَتْحَيْيُ . فَ  : َما الَِّذي َتْر َُ َوَِل َيْدِري َماَذا َأَعدَّ اهللَُّ ِلَْهِل اْلَكَراَمِو، َوََلْ َينَر إِِلَّ  -َيُقو

ْنَيا َوُمْلَكَهنا  َِ َينْوم  َخَلْقُتَهنا إَِ  َِخنِر َينْوم  -الد  ْنَيا ِمنْن َأوَّ َْ َلنَك الند  ن : َأُيْرِضنيَك َأْن َأْمَ َُ ، َفَيُقنو

: َِل َأْفنَْيُتَها،  َُ : َأَتْسَتْهِزُئ ِِّب َوَأْنَ  َرب  اْلَعاَْلَِْي  َفَيُقنو َُ   َفَيُقو
َة َأْضَعاف  ُفَها َلَك َعَِشَ ُثمَّ ُأَضعي

 «.َأْسَتْهِزُئ بَِك، َوَلكِنيي َقاِدٌر َأْن َأْفَعَلهُ 

ابِِه  ْعنُض أرْصنحر الر بر قر
ا احْلرنِديِث ِمنرر  (6) نذر ُث هِبر ندِّ نِمْعُتكر حُتر نْد سر قر ا إاِل  : لر نذر لرْغنتر هر نا بر ا، مر ارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقعت زيادة يف مطبوعة الرؤية للدارقطني وتاريخ جرجان يف هذا املوضع، وهي: )أرْهِل(. (1)

: زاد الدارقطني يف هذا املوضع: ) (2) َُ ََم َكاَن َمنِْزُلُه َمَعُه ُحْلًَم، َيُقو : َفَأْيَن َمنا َفإَِذا َأَتاُه َرَأَ َمنِْزًِل َكَأنَّ َُ . َيُقو َُ َربي َهَذا اْْلَنِْز

: َفُهَو َلَك  َُ ُه. َيُقو َ َْ َِ : َهَذا ُثمَّ َِل َأْسَأُلُك  َُ  (.َأْقَسْمَ  ِِل َعَلْيِه  َيُقو

 وقعت زيادة يف مطبوعة الرؤية للدارقطني وتاريخ جرجان يف هذا املوضع، وهي: )امْلرنراِزُل(. (3)

ا (4) ْبُهوتا اا. النهاية )مر ة هبت.1/165: ُمترحر ِّ  ( ماد 

ة: مقت.4/346امْلرْقُت: أشدج الُبْغِض. النهاية ) (5)  ( ماد 

 .أي: بعض أصحاب عبد اهلل بن مسعود  (6)
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لر  ا بر ُث بِِه، مر ُسولر اهلل ِ حُيردِّ ِمْعُت رر ْد سر قر يرُقوُل: لر ، فر ِحْكتر ْبنُدور ضر ت نى تر نِحكر حر نطج إاِل  ضر ا قر نذر ،ر هر

ُسنوُل اهللِ  نِي رر ثر ند  ْد حر قر لر ِحكِِه، ور ُك لِضر أرْضحر اُسُه، فر  :َجنلَّ َثنَناُؤُه لَِقْولِنهِ  َيْضنَحُك اهللُ: »أررْضر

 «." َأَتْسَتْهِزُئ ِِّب َوَأْنَ  َرب  اْلَعاَْلِْيَ "

: فَ » ََ َق ِِبِْم، َقا ِ َْ . َفُأ ِِ ْقنِي بِالنَّا ِ َْ : َربي َأ ََ نَِّو َحتَّني َيْبنُدَو َلنُه  (2) َيْرُفُل  (1) اْنَطَلَق َوَقا ِ  اْْلَ

ناَّ  : َأَلنْيَ  َهنَذا َرِّبي ََتَ َُ : َما َلَك  َيُقنو َُ ٌء ََلْ َيُكْن َما َرَأَ َمَعُه َشْيًئا، َفَيِخر  َساِجًدا َفَيُقو ِِل  َءْ

: َِل، َوَلكِنَُّه َمنِْزُلَك، َوهُ  َُ : َفَيْلَقناُه َرُجنٌل إَِذا َرَأَ َوْجَهنُه َوثَِياَبنُه َقناَم َفَيُقو ََ َو َأْدَني َمنَاِزلَِك، َقنا

: َأَنا َقْهَرمَ  َمْبُهوًتا َُ : َما َأْنَ   َفَيُقو َُ ََلَم، َفَيُقو د  َعَلْيِه السَّ ُ ََ ُم َعَلْيِه، َف ُه َمَلٌك، َفُيَسلي  (3) انٌ َيُظن  َأنَّ

ُهْم َعَا ِمْثِل /ب[ 108/ ] ْن َقَهاِرَمتَِك،مِ  ، ُكل  َ  ِمْن َمنَاِزلَِك، َوَلَك ِمْثِل َأْلُف َقْهَرَمان  َعَا َمنِْز

نن ِمننْن ُلْ ُلننَ ة  َجْوَفنناَء فِيَهننا َمَصنناِريُعَها .(4) َمنْننِزِِل   (5) َفَينَْطلِننُق َبننْْيَ َيَدْيننِه إَِ  َمنِْزلِننِه، َفننإَِذا َقُْصٌ

ُه  -َوَمَفاتِيُحَها، َفإَِذا َفَتَحُه  (6)َها، َوَأْعََلُقَها َوُسُقوفُ  ُ َْ َِ اْسنَتْقَبَلْتُه َخْيَمنٌو  -َوََلْ َيْفَتْحُه َقْبَل َذلَِك 

ا َسنْبُعوَن َباًبنا، َعنَا  ا َسْبُعوَن ِذَراًعا، ََمَ اَء ُطوَُمَ ُكنلي َبناب  ِمنَْهنا ُيْفِإن إَِ   (7) ِمْن َجْوَهَرة  َخْْضَ

ا َسْبُعوَن َباًبا، َلْيَسْ  ِمنَْها َخْيَمٌو َعَا َلْوِن َصناِحَبتَِها، ِ  ُكنلي َخْيَمنو  َجْوهَ  ا، ََمَ َرة  َعَا ِمْثِل ُطوَِمَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لُِق". (1) يرنْطر  ثذا، وعند الدارقطني: "فر

ْرُفُل  (2) الر ير ةر ور ثر ْسترِقّر. النهاية يف غريب احلديث ): أرْي ُيْكريُِر احلررر ة: رفل.2/247 ير  ( ماد 

ْرُمُل".  واملريبت يف تاريخ جرجان: "ير

ننانُ  (3) مر ْهرر  امْلر القر
ِ
ننناء ْيننه. وقيننل: مننن ُأمر در ننتر ير ْ ننا حتر ، وُهننور امْلُسننْيطُِر احلرِفننيُظ عننىل مر ب  ننر  نناُن، فنناِريِسٌّ ُمعر لِننِك ، ويقننال: الُقْهُرمر

ْرِجنه.  ْخلِنه وخر ُجِل. وقال يف املعجم الوسيط: أرمنُي امللك ووثيلُه اخلاص بتندب  در تِه. وقيل: القائُِم بِأُموِر الر  اص  وخر

ة: َّ آل ر  . املعجم الوسيط )33/322انظر: تاج العروس )  (.2/764( ماد 

نِْزِِل( ثذا يف األصل وتاريخ جرج (4) ىلر ِمرْيِل مر ُهْم عر تِي".)ُثلج نِْزلر ىلر مر ُهْم عر  ان. أما يف الرؤية للدارقطني: "ُثلج

ن (5) سر ْيننرُهامر يِف ور ُلهام بر نْدخر نا مر ِيعا ِن َجر نام  نْضر اِن ير نُْصنوبر ناِن مر ابر ا البرناِب: بر ناعر ر ِْ نا. وِم اهُبر ْبور ا: أر ناِريُعهر صر . لسننان مر نْيِ ناعر ر ِْ
ِ ِط امْل

 .( ماد ة: ْصع8/199العرب )

اِحُد: ِعلْ  (6) اِل، اْلور ائُِس األرْمور فر َُّ: نر ْلِب بِِه. النهاية )األرْعفالر لجِق اْلقر ي بِِه لترعر : ُسمِّ . ِقيلر رْسِ ة: علق3/290ق، بِاْلكر  .( ماد 

( ثذا يف األصل، وَل ترد يف الرؤية وال تاريخ جرجان. (7) ىلر  )عر
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ٌة، َفإَِذا َدَخَلَها َوَجَد فِيَها َحْوَراءَ  (1) َأْزَواٌ  َوَمنَاِصُف  نًو، َعَلْيَهنا َسن ،(3) َعْينَاءَ  (2) َوَأرِسَّ ْبُعوَن ُحلَّ

ا، َِل ُيْعِرُ  َعنَْها إِْعرَ  ٌو َعَا َلْوِن َصاِحَبتَِها، َيَرَ ُمخَّ َساِقَها ِمْن َوَراِء ثَِياِِبَ اَضنًو َلْيَسْ  ِمنَْها ُحلَّ

َْ ِ  َعْينِهِ  َفَيُكوُن َكبِنُدَها َسْبِعَْي ِضْعًفا،  (5) َسْبِعَْي ِضْعًفا، َواْزَداَد ِ  َعْينَِها ُحْسن (4) إِِلَّ اْزَداَد

ن َف َعَا ُمْلك  ِماَئَو َسنَو  َينُْفُذُه َبَُصُ َف َعَا َظْهِر اْلَقُْصِ َأَْشَ ا، َفإَِذا َأَْشَ ُه، إَِذا ِمْرََتُه، َوَكبُِدُه ِمْرََُتَ

ء  ِمنُْه إِِلَّ َنَظَر فِيهِ  ، َِل َينَْتِهي إَِ  َءْ نَّنِو  َساَر فِيِه َساَر ِ  ُمْلِك ِماَئِو َسنَو  ، َفَهَذا َأْدَني َأْهنِل اْْلَ َْ َأْمَ

 .(6)« َمنِْزًِل، َفَكْيَف بَِأْفَضلِِهْم!

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. غريب احلديث البن قتيبة )امْلرنراِصُف  (1) ف  ُ ، واحدهم ِمنْصر  (.2/364: اخلردر

اء (2) ا. النهاية )احلرْورر اِدهر ور ، الشديدُة سر
نْيِ يراِض اْلعر ُة بر ِديدر ة: حور.1/458: ِهير الش   ( ماد 

ْينراء (3) . واعر نْيِ . لسان العرب ): واسعة العر ُ . ويقال للرجل: أرْعنير ة: عني.13/302جلمع: ِعني   ( ماد 

 وقعت زيادة يف مطبوعة الرؤية للدارقطني وتاريخ جرجان يف هذا املوضع، وهي: )ُحْسناا(. (4)

ة: "ُحْسناا". (5)  ثذا، واجلاد 

ناِل: مضنوا ]حديث صحيح، وهنذا إسنناد ضنعيف (6) س  ، 812. رجنال اإلسنناد إىل العر ِزيندر ْبنِد اهللِ ْبنِن ير نُد ْبنُن عر حُمرم  [. ور

: صدوَّ، مَض ]843وأبوآل: ثقتان، سبقا ] رر اُء ْبُن ُعمر ْرقر (: سبق تعريفها ]816[. ور ةا  [.1006[. و )ُحل 

وَِّ، عن عبد اهلل بن مسعود، يرفعه.863وقد مَض برقم ] رْسُ ْن مر ، عر ةر ْن أريِب ُعبرْيدر اِل، عر  [ من طريق امْلِنْهر

اُل يف "معجمه"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.ا س   حلديث أخرجه أبو أَحد العر

( والفاللكنائي 160( والدارقطني يف الرؤينة )6/454( وابن عدي يف الكامل )9764وأخرجه الطرباِن يف الكب  )

ِزيندر امْلُْقنِرئِ 842يف ُشح أصول االعتقاد ) ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ير نِد ْبنِن عر ، بنه. وأمتنه الندارقطني، واختِنآل ( منن طرينق حُمرم 

 الباقون.

ْبنِد امْلرلِنِك 350( وَحزة السهمي يف تاريخ جرجان )ص161وأخرجه الدارقطني يف الرؤية ) نْيم  عر ( من طريق أريِب ُنعر

نرا أرَْحرن ثر ند  ، حر اِِنج غر امر  الند 
ناد  ى ْبنِن ِزير ُد ْبُن ِعيسر نرا حُمرم  ثر د  ، حر ِديل ِد ْبِن عر بِينِه، بنه. واختِنآل ْبِن حُمرم  نْن أر ، عر ْيبرنةر ُد ْبنُن أريِب طر

 الدارقطني.

..." بنه، 844وعل قه ابن مندآل يف اإليامن بعد حديث ) ْيبرنةر نْن أريِب طر نا: عر ِيعا ْيبرنةر َجر أرَْحرنُد ْبنُن أريِب طر ناُء ور ْرقر نالر ور قر ( قال: "ور

 بذثر اإلسناد فقط.

ةر  -بة هو الذي خالف يف هذا اإلسناد، فأرسقط قال األلباِن: )ِمنر الظاهر أن  أبا طي  –ِمْن بني ابنن مسنعود وأيب ُعبرْيندر

حيحة ) وقاا(. الص  رْسُ  (.3129مر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 421 
 

ى
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
  [52]مريم:  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ       ٻ  چ  ب

ا  [1017] نر ر أرْخربر
ِعيلر بْ  (1) ُر ْبُن إِْسامر

اثِ ُبو الُيرْسِ شر اِهيمر ْبِن أريِب الُيرْسِ أر ِن إِْبرر
أنا أرَْحرُد ْبُن  ،(2)

ْبنُد اهللِ ، ثنا عر يِّ يِلِّ اْبِن الُبرْسِ نْيُ ْبُن عر ، أبنا احلُسر اتِيلر ا ُعبرْيُد اهللِ اْبُن شر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبِد الد  يرنى عر ْ  ْبنُن حير

ِعْيلر بْ  : ُقِرئر عىل إِْسامر الر ْبِد اجلرب اِر قر ن ْبِن عر  ِْ اُن ْبنُن نر نْعدر ُع، ثنا سر ا أرْسمر نر أر اِر ور ف   الص 
د  ِن حُمرم 

(3)، 

اِصم  ثنا  يِلج ْبُن عر اِ ِّ عر قر ى الر  ْضِل ْبِن ِعيسر ِن اْلفر ابُِر ْبنُن  ،(4) ، عر ِدِر، ثنا جر ُد ْبُن امْلُنْكر نِي حُمرم  ثر د  حر

ْبدِ  ُسوُل اهللِ:  عر الر رر : قر الر اِريج قر ِ اْلَكنََلِم »اهللِ األرْنصر َْ َمنُه بَِغن نَم اهللُ ُموَسني َينْوَم الط نوِر َكلَّ َْلَّا َكلَّ

َمُه بِِه َيْوَم َناَداهُ  : َِل َينا الَِّذي َكلَّ ََ ْمَتنِني بِنِه  َقنا ، َهَذا َكََلُمَك الَّنِذي َكلَّ ََ َلُه ُموَسي: َيا َربي ، َفَقا

َها، َوَأَنا َأْقَوَ ِمْن ذَ  ُة اْلَْلِسنَِو ُكل  ، َوِِل ُقوَّ ِة ََِلِف لَِسان  ِة َعِْشَ ْمُتَك بُِقوَّ ََم َكلَّ َفَلنَمَّ  لَِك.ُموَسي، إِنَّ

: ُسنْبَحاَن اهللِ، إًِذا َِل  ََ ْْحَِن. َقا ائِيَل َقاُلوا: َيا ُموَسي ِصْف َلنَا َكََلَم الرَّ َْ ُموَسي إَِ  َبنِي إرِْسَ َرَج

 ََ َواِعِق الَّتِي ُتْقبُِل (5) َأْسَتطِيُعُه. َقا  الصَّ
َِ : َأََلْ َتَرْوا إَِ  َأْصَوا ََ  (6)بِنَأْحَا  : َيا ُموَسي َفَشبيْه َلنَا. َقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  (1)  ِْ انر ْبنِن نر نْعدر : ذثر العفالئي إحدى أسانيدآل يف سامعه لن )اجلزء الرياِن من حديث سر انر ْعدر هبذا اإلسناد من أوله إىل سر

اِز(.  البرز 

نُْصنور   -أي اجلنزء الريناِن  –فنذثرآل أما ابن حجر:  ن ْبنِن مر ِ ِْ انر ْبنِن نر نْعدر ائِند سر ور آل: )فر ، بنه، وسنام  نيِّ منن طرينق الُبرْسِ

اِز(.  اْلبرز 

 (.1252( املعجم املفهرس )2/555انظر: إثارة الفوائد )

اثِر  الت ُن (2) اِهيمر ْبِن أريِب اْلُيرْسِ شر ِعيلر ْبِن إِْبرر اثُِر ْبُن إِْسامر ، قنال ابنن حجنر: "ذثنرآل النربزاِل يِف وِخيج شر ْشنِقيج مر ُبو اْلُيرْسِ الدِّ ، أر

ْينت امْلرْحُمنول إىِلر امْلردِ  نبرب الز  انر ثري  الّسفر لِْلحر ِّ بِسر : ثر الر قر مه فر نانر حمبناا للرواينة، منا  يف ُمْعجر ثر ينرنة منن دمشنق، ور

( الدرر الكامننة 1072( ذيل التقييد )1/296هن( بدمشق".  انظر: معجم شيوخ الذهبي )726تاسع شعبان سنة )

(1925.) 

ِفنيج  (3) نر الري قر ُبنو ُعنرْيامر ، أر نُْصنور  ِ ْبِن مر ِْ اُن ْبُن نر ْعدر اُن. قنال أبنو حناتم:  سر نْعدر ْينِه: سر لر الِنُب عر الغر "، ور نِعيد  اُز، اْسنُمُه: "سر البرنز 

هنن(. تناريخ بغنداد 265صدوَّ. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. ووثقه مسنلمة فنيام قنال ابنن قطلوبغنا. منا  سننة )

 (.4/456بن قطلوبغا )( الريقا  ال6/335( تاريخ اإلسفال  )10/283)

ِر، َّ. التقريب ) (4) در ُر احلرِديِث، وُرِمير بالقر اِعُظ، ُمنْكر يج اْلور ِ ِْ ى اْلبر ُبو ِعيسر  (.5413أر

اُلوا"، وهو أشبه. (5) ( ثذا يف األصل، والذي يف مصادر التخري : "قر الر  )قر

"، عد (6) ( ثذا يف األصل، ويف مصادر التخري  "يِف أرْحىلر .)بِأرْحىلر حر "، أي: أرْوضر  ا اإلبانة واحللية جاء فيهام: "يِف أرْجىلر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 422 
 

ُه َقِريٌب ِمنُْه َوَلْيَ  بِهِ  (1) َكََلم   ْثُت «. َسِمْعُتُموُه َق   ، َفإِنَّ ند  : فرحر اِصم  يِلج ْبُن عر ِن عر الر أرُبو احلرسر قر

ا احْلرِديِث اْلبرتِّي   هِبرذر
تر  (2) الر خر قر ، فر اِعد  آُل قر ْهِريِّ ِعنْدر يِلل الزج نر ْبِن عر ْيامر ترُن ُسلر خر نِي ور ثر ند  : حر نر ْيامر ُن ُسلر

[ / ، ْهِريج ُجل  ) /أ[109الزج ْن رر نُه  ،(3) (عر ل مر نْو ر الطجنوِر ثر نى ير ل نمر اهلُل ُموسر : ملر ا ثر الر ْعب  قر ْن ثر عر

ل مْ  ُمكر ال ِذي ثر فالر ا ثر ذر ، أرهر بِّ ا رر ى: ير الر ُموسر اآُل، قر ْو ر نرادر ُه ير ل مر ِ  ال ِذي ثر فالر ْ ِ اْلكر : بِغر نالر ترنِي بِِهت قر

 ِ لِكر ملر د  ِمْن ذر ل ْمُتكر أرشر ْو ثر لر ُه، ور ترِملر ْ ُنكر أرْن حير ْسترطِيُع بردر ل ْمُتكر باِمر ير ى، إِن امر ثر ا ُموسر  .(4)« ت  الر ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ".  (1) ور نفالر "، عدا اإلبانة جاء فيهنا: "جر
ة  ور فالر ( ثذا يف األصل واملوضوعا  البن اجلوزي، ويف مصادر التخري  "حر فالر   )ثر

."
 
ء فالر  وجاء يف احللية: "جر

ُن ْبُن ُمْسلِم  البرتِّيج  (2) ، صدوَّ، عابوا عليه اإلفتاء بالرأي، ُعرْيامر يج ِ ِْ و اْلبر ْمر   (.4518. التقريب )4، أرُبو عر

ويرظهنر أن   ،أيب الفنرج الريقفنيفوائند لبيهقني ول ليست يف األصنل، اسنتدرثتها منن األسنامء والصنفا ( َعْن َرُجل  ) (3)

ا؛ ألنه ثتب ما بعدها  ِسيرهر  يف بداية لوحة جديدة.املصنِّف نر

ا (4) ِهمر الراوي فأسندآل إىل النبي إسناده ضعيف جدًّ : مَضن ]، بل هو من اإلرسائيليا ، ور ناتِيلر اْبنُن 911. ابنن شر [. ور

: مَض ] يِّ اُر: مَض ]925الُبرْسِ ف  ِعْيُل الص  إِْسامر ، وُرِمير با741[. ور ج
ِِ : صدوَّ ُ ْطُِئ وُي اِصم  يِلج ْبُن عر عر لتشنيع، [. ور

ننِدِر: ثقنة، مَضنن ]953مَضن ] ننُد ْبنُن امْلُنْكر حُمرم  ، مَضن ]716[. ور ننة  ْعننُب األرْحبرناِر: ثِقر ثر ننوُر(: سننبق 935[. ور [. و )الطج

 [.953التعريف به ]

ِْ  يف "الرياِن من حديريه"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. اُن ْبُن نر ْعدر  احلديث أخرجه سر

، به. ( عن601فا  )وأخرجه البيهقي يف األسامء والص ِريِّ ك  يرى السج ْ ْبِد اهللِ ْبِن حير  عر

اِِنج يف فوائنندآل )َّ ْصننبرهر
ِفننيج األر ننِن الري قر ْسننُعْوُد بننُن احلرسر ِج مر ننرر ُبننو الفر أر /ب( 104وأخرجننه البيهقنني يف املصنندر نفسننه ور

يرى ْبِن أريِب 74جاميع العمرية  –عا   3810]الظاهرية، جموع رقم  ْ ، بنه. [ من طريق حير اِصنم  نيِلِّ ْبنِن عر ، عنن عر طرالِب 

نرر "قال البيهقي:   آخر
ْجنه  نْد ُرِوير ِمنْن ور قر ، ور طِنع  ْعنب  ُمنْقر نِديُث ثر حر ، ور نِعيف  نِديث  ضر ا حر ذر ". اهنن. وزادا يف  هر ْوُصنوالا مر

(، انظر اهلامش السابق. ُجل  ْن رر : )عر ْهِريِّ  اإلسناد بعد الزج

 –( والبنزار يف مسنندآل 284 - 3/283يب الدنداِنج يف زياداته عىل تفس  مقاتل )وأخرجه أرُبو صالِح اهلذيل ْبن حب

وابن  –( 1844مسند البزار البن حجر )( وَمتِ زوائد 13782( وجمع الزوائد )2353ثام يف ثشف األستار )

بانننة ( وابننن بطننة يف اإل689( واَجننري يف الرشننيعة )9/2973( )5/1557( )4/1119أيب حنناتم يف تفسنن آل )

ْيم  يف احللية )25( وابن شاهني يف جزئه )6/310) ، بنه. 6/210( وأبو ُنعر اِصنم  نيِلِّ ْبنِن عر ( من طنرَّ أخنرى عنن عر

ْعِب   األحبار. بذثر احلديث دون خرب ثر

ِحيح.113 - 1/112وأوردآل ابن اجلوزي يف املوضوعا  ) ْيسر بِصر ِديث  لر ا حر ذر  ( عن ابن شاهني، وقال: هر

( قال: ]رواآل ابن أيب حاتم وابن مردوينه وغ َهنا منن طرينق الفضنل 475 - 2/474 يف تفس آل )وأوردآل ابن ثري 

= 
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اِور   اِسِم ْبِن ُمسر ْن أرَْحردر ْبِن القر ن ِة" عر اِِنج يِف "السج ر اآُل الط ربر ور يِلل  ،(1) )رر اِصِم ْبِن عر ْن عر عر
نْن  ،(2) عر

الِياا(  نرا عر عر لر قر ور بِيِه، فر أر
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن عيسى الرقا ... وهذا إسناد ضعيف، ف ن  الفضل هذا الرقا  ضعيف بمرة[. =

 (.19 - 1/18وهو يف الآللئ املصنوعة )

 أما خب كعب الحبار:

ْيم  يف احللية ) ْبنِد اهللِ اْبنِن أرِخني ( من طري6/29فأخرجه أبو ُنعر نِد ْبنِن عر نْن حُمرم  ، عر ْرِديِّ اور رر  الند 
د  ِزيِز ْبِن حُمرم  ْبِد اْلعر ق عر

 
ِ
نْزء ْن جر َْحرِن ْبِن احْلراِرِث، عر ْبِد الر  ْكِر ْبِن عر ْن أريِب بر ، عر ْهِريِّ اب  الزج ِه اْبِن ِشهر مِّ ْن عر ، عر ْهِريِّ ن الزج ، عر ِمنيِّ نابِر  اخْلررْيعر ْن ْبنِن جر

ْعِب األرْحبراِر، مقطوعاا.  ثر

( والندارمي يف 434 - 1/433( ويعقوب بن سنفيان يف املعرفنة والتناريخ )943وأخرجه عبد الرزاَّ يف تفس آل )

، 405، 9/404( وابننن جريننر يف تفسنن آل )540( )539( وعبنند اهلل بننن أَحنند يف السنننة )321الننرد عننىل اجلهميننة )

، 6/312( وابنن بطنة يف اإلباننة )24( وابنن شناهني يف جزئنه )5/1558) ( وابن أيب حاتم يف تفس آل407، 406

 ( من طرَّ عن الزهري، هبذا اإلسناد.602( والبيهقي يف األسامء والصفا  )314

ْعِب اأْلرْحبراِر.2/475وأوردآل ابن ثري  يف تفس آل ) ىلر ثر ْوُقوف  عر ا مر ذر  ( عن عبد الرزاَّ، به. ثم قال: هر

، وقينل يف اسنمه: ُجنْرن، وجرينر، وجنرو. قنال عننه البيهقني يف املصندر نفسنه: "هنو رجنل جزء بن جنابر اخلررْيعر  ِمنيج

 جهول".

( الريقننا  البننن 4/120( الريقننا  البننن حبننان )2/546( اجلننرح والتعننديل )2/256ترَجتننه: التنناريخ الكبنن  )

 (.29( ذيل لسان امليزان حلاتم العوِن )3/159قطلوبغا )

ر  البر  (1) ْعفر نُة. تنويف سننة )أرُبو جر اُ ، احلرنافُِظ، الريِّقر . وقال الذهبي: اإِلمر ، قال اخلطيب: ثان ثقةا ِريج اِديج اجْلرْوهر هنن(. 293ْغدر

( إرشناد القنايص 1/464(. وانظر: الريقا  البن قطلوبغنا )13/552( س  أعفال  النبفالء )5/574تاريخ بغداد )

 (.163والداِن )

يِلِّ ْبِن عر  (2) اِصُم ْبُن عر يج عر
اِسطِ ، صدوَّ ربام وهم، خ   َّ. مَض ]اِصم  الور ِ ج الت ْيِميج  [.965، الُقرر

 /ب(.108ما بني القوسني ورد يف اللوحة السابقة ) (3)
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ل  اهلل :
ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
 ب

 . [9]فصلت: اآلَياَ  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ 

نر  [1018] ر اِِنِّ أرْخربر ر ْيرسر ْبِد اهللِ اْبِن القر ِد ْبِن عر ِعيُل ْبُن حُمرم  ِزينِز ْبنُن  (2)أبنا  ،(1) ا إِْسامر ْبنُد العر عر

اِسِم ابْ  ، أبنا ِضيراُء ْبُن أريِب القر يِلل ْبِد امْلُنِْعِم ْبِن عر ْيِف عر ِن اخُلرر
ْبِد البراِقي  ،(3) ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر أبنا أر

ْسُنونر الن ْريِسج   ْبِن حر
د  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم   حُمرم 

نْيِ ، أنا أرُبو احلُسر اِريج األرْنصر
يِلج  ،(4) ِن عر أبنا أرُبو احلرسر

ْكر  ال ُبو بر ، ثنا أر ُقْطنِيج ارر رر الد  ْينِث ْبنِن ْبُن ُعمر ْيُب ْبنُن الل  ، ثنا ُشعر نر ْيامر بِْيُع ْبُن ُسلر ، ثنا الر  اُبوِريج ن ْيسر

ْعد   نر  ،(5) سر ْجنفالر نِد ْبنِن عر نْن حُمرم  أبنا الل ْيُث، عر
يِّ  ،(6)  امْلرْقنرُبِ

نِعيد  نِعيِد ْبنِن أريِب سر نْن سر نْن  ،(7) عر عر

بِيهِ  نا  ،(8)أر رر فِيهر ند  قر ، ور
ْثنرننْيِ اإْلِ نِد ور ْوِ  اأْلرحر لرقر اهلُل اأْلرْرضر يِف ير : خر الر ُه قر ن  فالر   أر ْبِد اهللِ ْبِن سر ْن عر عر

ْوِ  الريجفالر  ا يِف ير ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور ا رر لر فِيهر عر جر را، ور اهتر  أرْقور
ِ
اء اأْلرْربِعر  ور

ِ
اء نامر ثر ى إىِلر الس  ِهنير ، ُثم  اْسنترور  ور

ِ
ء

لرقر آدر ر  خر ِة، ور اجْلُُمعر ْوِ  اخْلرِميِس ور ا يِف ير هر قر لر ان  فرخر نىلر  ُدخر نِة عر نْوِ  اجْلُُمعر  يِف ير
ة  ناعر يِف آِخنِر سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بنن عبند اهلل بنن (1) ِعيل بن حُمرم  الِند ابنن القيرسناِن، تنويف سننة  القاِض عامد الدين أبو الفدا إِْسامر ند بنن أرَْحند بنن خر حُمرم 

 (.2/423( املنهل الصايف البن تغري )955( الدرر الكامنة )1/516هن(. أعيان العِ للصفدي )736)

(. املع (2) ننْي ابنن ُحْسنُنونر : ذثر ابن حجنر سنامعه لنن )مشنيخة أيب احْلُسر جنم هبذا اإلسناد من عبد العزيز إىل ابن ُحْسُنونر

 (.806املفهرس )

ْستراِن(. املصدر نفسه ) ْستراِن: ذثر سامعه لن )مشيخة قراِِض امْلررر  (.812ومن عبد العزيز إىل قاِض امْلررر

ُطوِِنج  (3) ْقفالر ْيِف الس  ِن اْبِن اخلُرر يِلل ِضيراُء ْبُن أرَْحردر ْبِن احلرسر ُبو عر ْيُخ، امْلُْسنُِد، أر نالر الش  ْسنتران، قر ناِِض امْلررر نْن قر اُر، ُمْكريِر  عر ، الن ج 

ْيريِّي: ثان أميًّنا ال يكتنب، وسنامعه صنحيح  يف األصنول. منا  سننة ) بر هنن(. ذينل تناريخ مديننة السنفال  601اْبُن الدج

 .(21/418( س  أعفال  النبفالء )3/421)

دِ  (4) ِْ  أرَْحردر بِن حُمرم  ْيِخ أريِب نر ُد اْبُن الش   حُمرم 
نْيِ ُبو احُلسر اَِلُ، امْلُْقِرُئ، امْلُْسنُِد، أر ْيُخ، العر ، اْبنن الن نْريِسِّ الش  ْسنُنونر   بِن أرَْحردر بِن حر

نرةر ) ر سر ةا ِمْن أرْهِل الُقْرآن، ُتُويفِّ انر ثِقر يُب:ثر
الر اخلرطِ ِة(، قر اِحُب تِْلكر )امْلرْشيرخر ، صر اِديج هن(. س  أعفال  الننبفالء 456البرْغدر

(18/84.) 

، ثقة نبيل فقيه،   د س.  (5) يِّ ِ ِْ
ْبِد امْلرلِِك امْلِ ُبو عر  (.2805التقريب )أر

، صدوَّ إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة، مَض ] (6) ِِنج ِ ج امْلردر ْبِد اهللِ الُقرر ُبو عر  [.899أر

، ثقة، تغ  قبل موته بأربع سنني، ع. التقريب ) (7) ِِنج  (.2321أبو سعد امْلردر

، ثقة (8) ِِنج ىج امْلردر
ِعيد  امْلرْقرُبِ اُن، أرُبو سر ْيسر  (.5676ثبت، ع. التقريب ) ثر
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ْربرِعنير  ُه أر ثر رر ، ُثم  تر ل  جر عر
(1)،  " نُن اخْلرنالِِقنير كر اهلُل أرْحسر برارر ُقوُل: "تر ْيِه ُثم  ير نُْظُر إِلر ير

نخر فِينِه  ُثنم   ،(2) فر نر

نالر اهلُل:  قر نبر لِنيرْجلِسر فر هر وُح ذر ْعِضنِه النرج نلر يِف بر خر لرام  در   چ ٿ  ٿ     ٿ  ٹچ ِمْن ُروِحِه، فر

،ر  [37]األنبياء:  برالر لرام  تر ، فر
ُه: ُقنِل احْلرْمندُ  (3) الر اهلُل لر قر ، فر طرسر وُح عر : احْلرْمنُد هللِ.  فِيِه الرج نالر قر هللِ. فر

نْيِهمْ  لر ْم عر نلِّ نِة فرسر ِئكر ا امْلرْجلِنِس ِمننر امْلرفالر نذر نْب إىِلر أرْهنِل هر : اْذهر نالر . ُثنم  قر بجكر َِحركر رر الر اهلُل: رر قر . فر

ْيِه  آُل بِيردر ْهرر حر ظر سر . ُثم  مر تِكر ي  ي ُة ُذرِّ
ِ حتر ي ُتكر ور

ِ ِذآِل حتر : هر الر قر ، فر لر عر فر نالِق  ِمنْن فر ْن ُهور خر جر فِيِهامر مر أرْخرر فر

ترنْيِ  ْبضر برضر قر ُة، ُثم  قر اعر ُقو ر الس  تِِه إىِلر أرْن تر ي  ُذرِّ
ِمينرنكر  (4) ُ  ير ْ ِد اْخرتر : قر الر ُ . قر ا آدر ْ ير : اْخرتر الر ُثم  قر

ا فِيِهامر ُذرِّ  ُهامر فر ِذر طر برسر . فر ِمني  ْيكر ير در ثِْلترا ير ، ور بِّ ا رر نْن ير : ُهنْم مر نالر ت قر بِّ نا رر  ير
ِ
ء نُؤالر نا هر : مر الر ُتُه، قر ي 

بِن نُه ور نْن لر ا فِنيِهْم مر ُة. فر ِذر اعر ُقو ر الس  تِكر ِمْن أرْهِل اجْلرن ِة إىِلر أرْن تر ي  ْن أرْخُلقر ِمْن ُذرِّ ْيُت أر  (5)يص  قرضر

ن نْن هر مر : فر الر : ُهُم اأْلرْنبِيراُء. قر الر ت قر
ِ
ء ُؤالر ا هر : مر الر : ُهنور اْبنُنكر قر نالر ت قر بِنيص  نُه فرْضنُل ور نِذي لر ا ال  ذر

 : نالر . قر ننرة  : أرْلنُف سر نالر ْم ُعْمنِريت قر : فركر الر . قر نرةا : ِستِّنير سر الر آُلت قر ْلتر ُعْمرر عر ْم جر ثر : ور الر اُوُد. قر در

ْد ِش  قر : فر الر . قر : إِْن ِشْئتر الر نرة، قر ْربرِعنير سر بِّ ِمْن ُعْمِري أر ا رر تُِم، ِزْدآُل ير ْ ْكُتُب ُثم  ختر ا تر : إِذا الر ْئُت، قر

ُل. / ] َْحرِن 109ُثم  الر ُيبرد  فِّ الر  أرى يِف ثر :  /ب[ ُثم  رر نالر ، قر بِنيص  نُه فرْضنُل ور ، لر نرر ِمننُْهْم آخر

. هُلُنْم ُأْدِخُلنُه اجْلرن نةر أرو  ، ُهور آِخُرُهْم، ور د  ا حُمرم  ذر : هر الر ت قر بج ا رر ا ير ذر ْن هر مر لرنُك امْلرنْوِ   فر ناآُل مر تر نام  أر لر فر

ِعننير  ْربر ِقنير ِمنْن ُعْمنِري أر ْد بر ُه قر : إِن  الر ُه قر لِيرْقبِضر نرْفسر
نا اِلْبنِنكر  (6) ْبترهر هر ُكنْن ور ْ تر َلر : أرور نالر .. قر ننرةا سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا". (1) ْوما ِعنير ير ْربر  يف الرشيعة لآلجري: "أر

 ، بالفاء.ۇ ۇ ۆ ۆ [: 14ثذا، والذي يف سورة ]املؤمنون:  (2)

(3) ." عر ترابر ( ثذا يف األصل واإلبانة، وأما يف القدر والرشيعة: "تر ،ر برالر  )تر

: من البلوغ، وهو الوصول إىل الَّشء، يقال: ،ر برالر ى اإلُشاف واالقنرتاب  وتر نم  ى فيِه. وُيسر اُغ يِف اجِلْلِد: اْنترهر بر ،ر الدِّ برالر تر

ة: بل،8/420من الوصول بلوغاا. لسان العرب )  .( ماد 

  ُ طرسر آدر وحر عندما أوشكت واقرتبت من الوصول واالستقرار يف مكاهنا، عر  .فيكون املعنى واهلل أعلم: أن  الرج

ْيِه".ثذ (4) در برضر ير  ا، والذي يف القدر والرشيعة واإلبانة: "ُثم  قر

بِيُص  (5) بِيصاا. النهاية )اْلور بُِص ور ُء ير برصر الَّش  ْد ور قر يُق. ور ِ  (.5/146: الربر

(6) ." ُعونر ْربر ( ثذا، واملريبت يف القدر والرشيعة واإلبانة ثاجلادة: "أر ِعنير ْربر  )أر
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ننْت  صر عر ُ  ور نن آدر َصر عر ُتننُه، ور ي  نرِسننيرْت ُذرِّ ُ ، فر نن آدر نريِسر : فر ننالر . قر : الر ننالر ت قر اُودر ُ   در نندر آدر حر جر ُتننُه، ور ي  ُذرِّ

 
ِ
اء در هر ْو   ُأِمرر بِالشج ُل ير اكر أرو  ذر ُتُه، ور ي  ْ  ُذرِّ در حر فرجر

(1). 

، بنه.  (3)والنسائي يف "اليو  والليلة"  (2)رواآل مسلم يف ثتاب "العلل"  ْينث  ، عنن لر عن ُقترْيبرةر

َْحرِن ْبنِ  ْبِد الر  أريِب ُذبراب   وذثر مسلم بعدآل حديث احْلراِرِث ْبِن عر
نِعيد   ،(4) نِعيِد ْبنِن أريِب سر نْن سر عر

يِّ  ِن الن بِيِّ امْلرْقرُبِ ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر رر يف أوائنل اجلنزء . (5)، عر هبذا سمعناآل، وقد ثتبنا آخر
منن  (6)

ْن أريِب هُ  ، عر ار   ْبِن يرسر
ِ
طراء .طريق عر ةر ْيرر  رر

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمَعنِو َعنَا  َوَخَلنَق ََدَم ) عندا قولنه، اده حسن، ولبعضنه شنواهد مرفوعنو صنحيحوإسن (1) ِ  َِخنِر َسناَعو  ِ  َينْوِم اْْلُ

ِة، وقند ورد َعَجل   لر جر لرُة وصف للمخلوَّ ال للخالق، فاهلل سبحانه ال يوصف بالعر جر (، فهي من اإلرسائيليا ، فالعر

ةر صفة  للمخلوَّ لر جر ََ اهللُ: ، وهو قوله: )يف نفس اخلرب أن العر وُح َذَهنَب لِنَيْجلَِ  َفَقنا ٿ  چ َفَلَمَّ َدَخَل ِ  َبْعِضنِه النر 

 .( چ ٿ     ٿ  ٹ

ْبِد امْلُنِْعِم: مَضن ] ِزيِز ْبُن عر ْبُد العر ْسنتران، مَضن ]826عر ناِِض امْلررر ْكنر  [. 771[. وحممند بنن عبند البناقي: هنو قر ُبنو بر أر ور

اِد، مَض ] ِد بِن ِزير ْبُد اهللِ بُن حُمرم  : هو عر اُبوِريج ، ثقة، مَض ]949الن ْيسر اِديج : هو امْلُرر نر ْيامر بِيُع ْبُن ُسلر الر   [.982[. ور

( 4/148( وابنن بطنة يف اإلباننة )748( )434( ومنن طريقنه اَجنري يف الرشنيعة )1أخرجه الفرينايب يف القندر )

ْينِث 9976( والنسائي يف الكربى )37108ابن أيب شيبة يف املصنف ) وأخرجه نِن الل  ، عر
نِعيد  ( من طريق ُقترْيبرةر ْبنِن سر

، به. وأمته الفريايب واَجري يف األول وابن بطة، واختِآل الباقون. ْعد   ْبِن سر

ِة )2وأخرجه الفريايب يف القدر ) ظرمر ( وابن مندآل يف 4/148يف اإلبانة ) ( وابن بطة882( )561( وأبو الشيخ يف العر

، به، َمتِاا. وانظنر 811( ] : الفقيهي[ والبيهقي يف األسامء والصفا  )57التوحيد ) يِّ ( من طريق سعيد امْلرْقرُبِ

 ختري  املصنِّف.

 يف عداد املفقود. (2)

، ثقة ثب219عمل اليو  والليلة ) (3) ِفيج  الري قر
ِعْيد   [.734ت، مَض ]( ُقترْيبرُة: هو اْبُن سر

ْويِسج  (4) ، صدوَّ هيم، عخ   مد   س َّ. التقريب ) احلارث بن عبد الرَحن بن عبد اهلل بن سعد الد  ِِنج  (.1030امْلردر

ند بنن عجنفالر 218هو يف اليو  والليلة للنسائي ) (5) الفنه حُمرم  اب، -فنذثر حديرينه ثنم قنال  -ن، ( وقال: خر نور : وُهنور الص 

خر خطأ. َْ ا  ور

 [.818مَض برقم ] (6)



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 427 
 

  [276]البقرة:  چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  باب قول اهلل تعاىل:
ا  [1019] نر ر أرْخربر

، أبننا  (1) ةا نازر آل إِجر نْندر اِهيمر اْبنِن مر ُْمنوُد ْبنُن إِْبنرر ، أبننا حمر رر
اثِ سر اِسُم اْبُن عر اْلقر

، أبن ِفيج ِن الري قر ْسُعوُد ْبُن احلرسر نارُ مر ْمسر نيِلل السِّ ُد بُن أرَْحردر بِن عر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر اِهيُم ْبنُن  ،(2) ا أر أبننا إِْبنرر

نْلم   نِد ْبنِن سر ِن أرَْحرُد ْبنُن حُمرم  ِشيذر ُقوله، أبنا أرُبو احلرسر ِد اْبِن ُخر  ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  ِمنيج  عر رِّ امْلُخر
ثننا  ،(3)

ا ِ  نو  ْ ِ ْبنِن العر بر ْبنِد اهللِ ْبنِن النزج ابِنِت ْبنِن عر ِب ْبنِن ثر ْبِد اهللِ ْبِن ُمْصنعر اِر ْبِن عر ْ ُ ْبُن برك  بر ُبنو الزج ، ثننا أر

ةر  ْمرر ضر
ْن ُعبرْيِد اهللِ  ،(4) عر

يِّ  ،(5)  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ِعيِد ْبِن أريِب سر ْن سر : عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ْن أريِب احلُبراِب، عر ، عر

:  أرن  الن بِي   الر  ِمْن َكْسب  َطييب  َما ِمْن مُ »قر
ُق بَِصَدَقو  إِِلَّ  -َوَِل َيْقَبُل اهللُ إِِلَّ َطييًبا  -ْ ِمن  َيَتَصدَّ

ُه َأْو َفِصنيَلُه، َحتَّني إِنَّ الثََّمنَر َلَتُكنوُن ِمْثنَل َكاَن اهللُ َيْأُخُذَها بَِيِمينِهِ  يَها َكََم ُيَرِّبي َأَحُدُكْم َفُلوَّ بي َ َُ ، َف

 .(6)« ُأُحد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يِف جزئني(. املعجنم املفهنرس  (1) ار  ك  هبذا اإلسناد من أوله إىل الزب  بن بكار: ذثر ابن حجر سامعه لن )ُجْزء الزب  بن بر

(1221.) 

ُة، امْلُعر  (2) ْيُخ، الريِّقر ، الش  اِِنج ْصبرهر
ننرةر )األر ر سر نه. ُتنُويفِّ شنيذ ُقْولر ْبِد اهللِ بِن ُخر  اِهْيمر بِن عر اِحُب إِْبرر ُر، صر هنن(. سن  أعنفال  475م 

 (.18/484النبفالء )

ِميج  (3) رِّ ِن امْلُخر ، أرُبو احلرسر ْلم  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن سر ند اهلاشنمي، قنال اخلطينب: ثنان  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  الكاتب، موىل العباس ْبنِن حُمرم 

. تويف سنة ) بِيج هر ( الريقا  البن قطلوبغنا 7/529( تاريخ اإلسفال  )6/8هن(. تاريخ بغداد )327ثقة. وثذا قال الذ 

الا منن اخلطينب، ( وعز73( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )1/472) ندر ا املنصوري هذا التوثيق إىل الندارقطني بر

 وهو سبق قلم.

ْيريِيج  (4) نرُس بُن ِعيراض  الل  ، ثقة، ع. التقريب )أر ِِنج ةر امْلردر ْمرر  (.564،أرُبو ضر

اِصنم  ْبن (5) ْفنِص ْبنِن عر رر ْبِن حر نُعبرْيُد اهللِ ْبُن ُعمر نرر ْبنِن اخلرط  ِويج ِن ُعمر ندر ،اِب العر ِِنج نر امْلرندر ُبنو ُعنرْيامر ثقنة ثبنت، ع. التقرينب  ، أر

(4324.) 

نه: مضنو ]إسناده صحيح (6) ِشنيذر ُقولر : ثقنة، مَضن 910. رجال اإلسناد إىل اْبِن ُخر  نار  ك  ْ ُ ْبنُن بر بر النزج ناِر. ور ْمسر [ عندا السِّ

، ثقة 791] ار  سر ِعْيُد بُن ير ُبو احُلبراِب: هو سر أر : مَض يف اخلرب السابق. ور يج ِعيد  امْلرْقرُبِ سر  [.995متقن، مَض ][. ور

ار  يف "جزئه" ومن طريقه أخرجه املصنِّف. ك   احلديث أخرجه الزب  بن بر

. وانظر ختري  املصنِّف، وانظر التاِل.995واحلديث مَض ] ار  سر ِعْيِد ْبِن ير ْن سر ، عر ْبِد اهللِ ْبِن ِدينرار   [ من طريق عر
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ا  ْعلِيقا اِريج تر اآُل الُبخر ور رر
، عر  (1) ْبِد اهللِ ْبِن ِدينرار  ْن عر اُء: عر ْرقر الر ور قر : )ور الر قر نار  فر نِعيِد ْبنِن يرسر ْن سر

 أريِب احلُبراِب(.

اِئيج  الن سر م  ور
اآُل ُمْسلِ ور رر ور

(2) . ِعيد  ِعيِد ْبِن أريِب سر ْن سر ِن الل ْيِث، عر ، عر ْن ُقترْيبرةر  عر

ا  اِئيج أرْيضا اآُل الن سر ور رر ور
ْيد   (3) ْن ُسور عر

ن ،(4) ْن ُعبرْيِد اهللِ ْبنِن ُعمر ِن اْبِن امْلُبرارِك، عر نرنا عر نعر لر قر ور . فر رر

الِياا.  عر

يرى  [1020] ْ ْن حير ، عر الِِك ْبِن أرنرس  ْن مر : عر   ْ ْبِد اهللِ ْبِن ُبكر يرى ْبُن عر ْ حير ى ور ْعُن ْبُن ِعْيسر الر مر قر ور

ِعيد   ْبِن سر
: أرن  رسنول اهلل  ،(5) ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر  أريِب احلُبرناِب، عر

نار  ِعيِد ْبنِن يرسر ْن سر :  عر نالر َمنْن »قر

 ِمْن َكْسب  َطييب  تَ 
َق بَِصَدَقو  ْْحَنِ  –َوِلَ َيْقَبُل اهللُ إِِلَّ َطييًبنا  -َصدَّ نََم َيَضنُعَها ِ  َكنفي النرَّ  َكناَن إِنَّ

 ُِه َحتَّي َتُكوَن ِمْثَل اَْلَبل يَها َكََم ُيَرِّبي َأَحُدُكْم َفِصيَلُه َأْو َفُلوَّ بي َ َُ  .(6)« ، ف

يج  ِ ْنربر اُودر الننز  ننِعيُد ْبننُن در ُهامر سر عر ننابر تر ، ور ننْ   اْبننُن ُبكر ْعننن  ور اآُل مر ور ا رر ننذر كر هر
الِننك   ،(7) ننْن مر ْوآُل عر ور ننرر فر

ِن الن بِيِّ ُمت ِصفالا عر  ، عر ةر ْيرر ْهنب  ْن أريِب ُهرر ْبُد اهللِ ْبنُن ور ُهامر عر فر الر خر ، ور
ْعنربِنيج  (8) اْلقر ور

نا،  (9) َُهر ُ ْ غر ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر ال1410صحيح البخاري ) (1) اُء: هو اْبُن ُعمر ْرقر : صدوَّ، مَض ]( ور  [.816يرْشُكِريج

 (. ُقترْيبرُة: مَض يف اخلرب السابق.7687( )2316( السنن الكربى )2525( املجتبى )63)-(1014صحيح مسلم ) (2)

 (.11163السنن الكربى ) (3)

ِزيج  (4)  امْلرْرور
ْيد  ِ بِن ُسور ِْ ْيُد بُن نر اآل، ثقة،   س. التقريب )ُسور ، لقبه الش  اِِنج ْضِل الطجوسر ُبو الفر  (.2699، أر

اِريج  (5) ْيس  األرْنصر ِعيِد بِن قر يرى بُن سر ْ اِِض، ثقة ثبت. التقريب )حير ِِنج القر  امْلردر
ِعيد   (.7559، أرُبو سر

ى: ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، مَض ] (6) ْعُن ْبُن ِعْيسر : ثقنة 737مر نْ   ْبنِد اهللِ ْبنِن ُبكر يرى ْبُن عر ْ حير [. ور

 [.842يف الليث، وتكلموا يف سامعه من مالك، مَض ]

، به.7688وأخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ْعن   ( من طريق مر

، به.803أ )وأخرجه اجلوهري يف مسند املوط     ْ  ( من طريق ابن ُبكر

يج  (7) ِ ْنربر ْنربر  الز  ِعيِد ْبِن أريِب زر اُودر ْبِن سر ِعيُد ْبُن در ، صندوَّ لنه منناث  عنن مالنك، ويقنال: اخنتلط سر ِِنج نر امْلردر ُبو ُعرْيامر علينه ، أر

 (.2298بعض حديريه، وثذبه عبد اهلل بن نافع يف دعواآل أنه سمع من لفظ مالك، خت. التقريب )

، ثقة حافظ عابد، ع. سبقت ترَجته ] (8) يج ِ ِْ
ْوالرُهْم، امْلِ ، مر ِ ج الِفْهِريج  الُقرر

د  ُبو حُمرم   [.737أر

ْعنربِيج  (9) ْعنرب  القر ةر ْبِن قر ْسلرمر ْبُد اهللِ ْبُن مر  وابن امْلرنِدينِيِّ احلراِرثِيج  عر
ِعني  ، ثقة عابد، ثان ابن مر يج ِ ِْ ِِنج البر َْحرِن امْلردر ْبِد الر  ُبو عر ، أر

ا، مَض ] اِن عليه يف املوطأ أحدا مر دِّ  [.737ال ُيقر
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ةر  ْيرر ا ُهرر بر ْذُثُروا يِف اإِلْسنراِد أر ْ ير فالا َلر  ُمْرسر
الِك  ْن مر ْوآُل عر ور رر فر

(1). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننْ قال ابن عب (1) اِة عر ور ْثريرنُر النرج نُه أر عر ابر تر ، ور نفالا نأِ ُمْرسر ط   يِف امْلُور
الِنك  نْن مر ا احْلرِديثر عر ذر يرى هر ْ ى حير ور ا رر ذر كر نىلر  د الرب: ]هر  عر

الِنك  مر

 ْ حير ى ور ْعُن ْبُن ِعيسر اآُل مر ور رر ، ور ة  راعر َجر ِب ور ُبو امْلُْصعر أر ، وممن تابعه: اْبُن القاسم وابن وهب ومطرف ور لِكر ْبنِد اهلل ِ ذر يرى ْبنُن عر

نن ا[. ثننم ذثننر أسننانيدآل إىل اْبننِن ُبكر ةر ُمْسنننردا ْيننرر ننْن أريِب ُهرر ننْن أريِب احْلُبرنناِب عر يرننى عر ْ ننْن حير  عر
الِننك  ننْن مر ننْ   عر . التمهينند ْبننِن ُبكر   ْ

(23/172 - 173.) 

 (.785( وسويد احلدثاِن )2844وأرسله حييى الليريي )

ِب )ووقع موصوالا يف مطبوعة رواية   (، قال د. بشار عواد: "لعله خطأ من النساخ".2100أيب امْلُْصعر

: أخرجهام ابن خزيمة يف التوحيد )   ْ (، وجاءتا يف مطبوعتها متصنلتاِن، 146 - 1/145ورواية ابن وهب وابن ُبكر

 وأشار املحقق إىل اختفالف النسخ يف وصل رواية ابن وهب وإرساهلا.
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ِد ْبِن  [1021] يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر ْعد  أرْخربر ، سر نب اح  يرنى ْبنِن صر ْ نُن ْبنُن حير  احلرسر
ناِدَّ  ا أرُبو صر نر ْنبرأر ، أر

ا  نر ْنبرأر ْبنُد أر ، أننا عر ِعنيج نِن اخِللر نيِلج ْبنُن احلرسر نِن عر ُبنو احلرسر ، أنا أر ْعِديج  الس 
دير  ةر ْبِن غر اعر ْبُد اهللِ ْبُن ِرفر عر

ناسِ  نِد ْبنِن الن حر رر ْبنِن حُمرم  َْحرِن ْبُن ُعمر ناِد اْبنِن  الر  نِد بنِن ِزير  أرَْحرنُد بنُن حُمرم 
نِعْيد  ُبنو سر اُز، أبننا أر البرنز 

نْن  ، عر  احلرناِرثِيج
نُْصنْور  نِد بنِن مر َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر   عر

ِعْيد  ، ثنا أرُبو سر ايِبِّ األرْعرر
َْحرِن ْبنِن  (1) ْبنِد النر  عر

ْهِديل  مر
ا ،(2) ْن أريِب إِْسحر ، عر اِئيلر ْن إرِْسر : عر نالر يِق قر ندِّ ْكنر  الصِّ نْن أريِب بر ، عر

نْعد  ناِمِر ْبنِن سر ْن عر ، عر َّر

ِمْ  [26]يونس:  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ هبِّ ْجِه رر ُر إىِلر ور ُة: الن ظر ادر ير : الزِّ الر  .(3) ، قر

، مريله ور  [1022] ةر ْيفر ْن ُحذر ، عر ْير  ْن ُمْسلِِم ْبِن ُنذر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر بِِه: عر
(4). 

نْيىلر  [1023] َْحرِن ْبنِن أريِب لر ْبِد النر  ْن عر ، عر
ابِت  ْن ثر ، عر

ْيد  ، ثنا َحر اُد ْبُن زر ْهِديل بِِه: إىِلر اْبِن مر ، ور

: الر بِِمرْيلِ  الر قر ِه، ور
ْجِه اهللِ  [26]يونس:   چ پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ (5) ِر إىِلر ور ْعدر الن ظر : بر

(6). 

ننا  [1024] نر ْنبرأر ، أر ِجيِّ رر اِهيُم اْبننُن النند  نناِج احلرننافُِظ، أنننا إِْبننرر ُبننو احلرج  ننر  أر ْعفر ُبننو جر ننا أر نر ْنبرأر أر

ِِنج  الر ْيدر ناحْلراِِنج الص  رل الص  ُبنو ذر أر نْيم  ور ُبو ُنعر اُد، أنا أر يِلل احلرد  ، أنا أرُبو عر
نْيِخ اْبنُن  (7) ُبنو الش  : أننا أر ناالر قر

نرا ُيوُنُس  ، ثر اُودر ْكِر ْبُن أريِب در ُبو بر ، ثنا أر ي انر حر
ريِ    ،(8) ُد ْبُن ثر نرا حُمرم  ثر

انر  ،(1) س  ْن حر ، عر اِعيِّ ِن اأْلرْوزر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثتب فوقها: )ثنا صح(. (1)

 ثتب فوقها: )   (. (2)

 [.998مكرر ] (3)

 [.999مكرر ] (4)

 .پ ثذا، واَية بالواو  (5)

 [.1000مكرر ] (6)

احْلراِِنج  (7) رل الص  ُبو ذر ، أر يِلل اِهيمر ْبِن عر ُد ْبُن إِْبرر صبهاِن الواعظ، ترجم لنه النذهبي، قنال: "سنمع أبنا الّشنيخ، وغن آل. األ حُمرم 

ْيه. ما  يف ربيع األّول سنة ) ور ناحْلراُن: 9/592هن(". تاريخ اإلسنفال  )440روى عنه: احلّداد، وأَحد بن برِْشُ (. وصر

 (.8/255بسكون الفال ، حملة ثب ة بأصبهان. األنساب للسمعاِن )

ة،  (8) ُث، احُلج  دِّ  الِعْجيِلج امْلُحر
ُبو برِْش  بِْيب  أر ن )ُمْسننرداا( يِف ُيْوُنُس بُن حر يراليِِسِّ اُودر الط  نْن أريِب در ى عر ور ، رر اِِنج ْصنبرهر

ْوالرُهْم، األر ، مر

تر  : ثر اتِم   بُن أريِب حر
د  ُبو حُمرم  الر أر بِْ . قر . ما  سنة )ُجرل د ثر ة  ُهور ثِقر نُْه، ور (. 12/596هن(. س  أعنفال  الننبفالء )267ْبُت عر

= 
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طِي ننةر  ْبننِن عر
ْلِقننهِ  (2) ُهْم ِمننْن خر ي ننزر مر ْفُسننُه، ور ْم نر هْتُ رر ننذر قر ننترُهُم اهلُل، ور قر ة  مر ننْبعر : "سر ننالر ، قر ت نناُلونر : اْلقر

ذِ  ونر ال  امْلُْسترْكرِبُ ناُنوا ور أرْمنِرآِل ثر نْيطراِن ور ا ُدُعنوا إىِلر الش  إِذر ، ور ن يءر ناُنوا ُبطر أرْمِرآِل ثر ا ُدُعوا إىِلر اهللِ ور ينر إِذر

ا  ن ِذر اهِنِْم يِف ُصنُدوِرِهْم، فر ْخنور ناءر إِلِ ْكنُِزونر اْلبرْغضر ِذينر ير ال  هِنِْم، ور ْيامر ِذينر يستخفون بِأر ال  ا، ور اعا رِسر

ل ُقو ر ُقوُهْم ختر نرنتر لر آءر العر اْلبرناُغونر اْلنرُبر نْير اأْلرِحب ِة، ور ُقونر بر رِّ امْلُفر ِة، ور اُءونر بِالن ِميمر امْلرش  ُْم، ور ا هلر
(3)  "

 /أ[110/ ] .(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/237وانظر: اجلرح والتعديل ) =

ِفيج  (1)  الري قر
 
اء طر ريِِ  ْبِن أريِب عر ُد ْبُن ثر اِِنج حُمرم  ننْعر ُبنو ُيوُسنفر الص  ن، صندوَّ ثرين  الغلنط، د   س. التقرينب ، أر يِ،ج ، ُثنم  امْلرصِّ

(6251.) 

اِريِبج  (2) ي ةر امْلُحر
طِ اُن بُن عر س  ، ثقة فقيه عابد، ع. التقريب ) حر ْشِقيج مر ْكر  الدِّ ُبو بر ْوالرُهم، أر  (.1204مر

الر اْبُن األرثِ ِ  (3) ، قر ناءر نْد جر لِنكر قر نا، ُثنلج ذر نر نُأ، والزِّ لرنُط، واخلرطر ُك، واإلْثنُم، والغر اهْلرنفالر ناُد، ور سر اْلفر ُة، ور ق  نرُت: امْلرش  وأْطلِنق : العر

ترِمُل ثّلها. ْ احْلرِديُث حير ْيِه. ور لر نرت عر  العر

آء: َجع برِريء الرُبر فْ ور اِن مر نُْصوبر نرُت مر ُهور والعر ، ، ور نكر : طلبُته لر غْيُتك الَّشءر ا، وبر ْ ا ناا خر ْيُت فرفالر غر اُل: بر ِن لِْلباِغني. ُيقر ُعوالر

: طلْبته. النهاية ) ة: عنت.3/306وبرغْيت الَّشءر  ( ماد 

ا، تعاىل اهلُل عنإسناده ضعيف َاَ َمد بن كثَ الثقفي (4) ْفُسُه( منكر جدًّ ْم نر هْتُ رر ذر قر ن هنذا ، وهو خرب مقطوع. وقوله )ور

، مَض ] ِجيِّ رر : مَض ]733الوصف. ابُن الد  ِِنج الر ْيدر ر  الص  ْعفر أرُبو جر اُد: مَض ]753[ ور يِلل احلرد  ُبو عر أر ُبنو 819[. ور أر [. ور

ْيِخ: مَض ]  [.929الش 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.63اخلرب أخرجه أبو الشيخ يف التوبيخ والتنبيه )

ْيم  يف حل ُبو ُنعر ، بنحوآل.6/76ية األولياء )وأخرجه أر ريِ   ُد ْبُن ثر نرا حُمرم  ، ثر
ْسُعود  نرا أرَْحرُد ْبُن مر ، ثر ُن ْبُن أرَْحردر ْيامر نرا ُسلر ثر د   ( حر
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نْعُد بنُن  [1025] ُبنو الُفُتنوِح أرسر ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أبننا أر ُم، أبنا أرُبو عر
ْضِل احلراثِ ا أرُبو الفر نر ر أرْخربر

ْمُ   الِعْجيِلج حمر
لرف  الِِنج  (1)وِد بِن خر نْيدر ْضنِل الص  اِسنِم ْبنِن اْلفر اِحِد ْبنُن اْلقر ْبُد اْلور اِسِم عر ُبو اْلقر أر ور

(2) 

ْبِد اهللِ اْبُن رِ  ُد ْبُن عر ْم، أبنا حُمرم  هْتُ ر انِي ةر أرْخربر ْبِد اهللِ اجُلوْزدر ةر بِنْتر عر مر
: أرن  فراطِ انر آل، أبنبِأرْصبرهر ا أرُبو يذر

نيج  قِّ اُء الر   احْلرنذ 
ناد  َْحرنُد ْبنُن ِزير ، ثنا أر اِِنج ر ُن ْبُن أرَْحردر الط ربر ْيامر اِسِم ُسلر القر

ند   ،(3) ناُج ْبنُن حُمرم  ج  ثننا حر

اَّر  ُر، ثنا ُيوُنُس ْبُن أريِب إِْسحر اأْلرْعور
ةر  ،(4) ْيفر ْن أريِب ُجحر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر

يِلل  ،(5) ْن عر الر  عر : قر الر قر

ُسوُل اهللِ  ُه اهللُ َعَلْيِه َوَعَفا َعنُْه، َفاهللُ َأْجَوُد ِمْن : »رر ْنَيا َفُعوِقَب بِِه، َفَسَِتَ َمْن َأَصاَب َذْنًبا ِ  الد 

هُ   َقْد َعَفا َعنُْه َوَسَِتَ
ء   .(6)« َأْن َيُعوَد ِ  َءْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِعُظ، ِمننْن أر  (1) ، الننور ننافِِعيج ِقيننُه، الش  يِن، الفر ننُب النندِّ ننِم، ُمنْترخر جر ننُة، ُمْفتِنني العر فال مر نناُ ، العر ، اإِلمر اِِنج ْصننبرهر
ننُه ئِ األر ننافِِعي ِة، لر ننِة الش  م 

 ِ ( أرْو َجر بِْ ِ برْعضر )الكر ، ور اِِنِّ ر ( لِلط ربر ِغْ ر مر الص  انِي ةر )امْلُْعجر ةر اجُلوْزدر مر
اطِ انِْيُف. سِمعر ِمْن فر نيراُء: ترصر الر احلرافُِظ الضِّ قر ُه، ور يعر

ِمْعُت ِمنُْه )املُْ  نِّفاا، سر اماا، ُمصر انر إِمر ا ثر ذر ْيُخنرا هر . تنويف سننة )شر اِِنِّ ر ( لِلط نربر نِغْ ر نمر الص  هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 600ْعجر

(21/402.) 

ُة، تويف سنة ) (2) ْحلر ْيُل، امْلُْسنُِد، الرِّ
ْيُخ اجلرلِ ، الش  اِِنج ْصبرهر

 (.21/435هن(. س  أعفال  النبفالء )605األر

اج  األرعورِ  (3) احِب حج   ، ترجم له الذهبي، وَل يذثر فيه جرحا وال تعديفالا.من أثرب شيوخ الطرباِن، وهو صر

( 39( ضنمن شنيوخ الطنرباِن. منن عناش ثامننني سننة )16/120( سن  أعنفال  الننبفالء )6/674تاريخ اإلسفال  )

 (.111إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )

ْبنِد اهللِ اهلرْمن (4) ْمننِرو بنِن عر اَّر عر ، صنندوَّ هينم قلنيفالا، التقريننب ُينوُنُس بنُن أريِب إِْسنحر ينلر الُكنويِفج
ائِ ُبنو إرِْسر ، أر ننبِيِعيج اِِنج الس  در

(7899.) 

يج  (5)
ائِ ور ةر السج ْيفر ْبِد اهللِ، أرُبو ُجحر ْهُب ْبُن عر ، ِمنْن ِصنور ْهنُب اخلرنْ ِ نُه: ور اُل لر ُيقر ِة ، ور ابر نحر اِر الص  ر الن بِنيج غر ملر نا ُتنُويفِّ نانر  ، ور ثر

ب اس   ُهور ِمْن أرْسنراِن اْبِن عر اِهقاا، ور ْهب  ُمرر يِلل ور ِة عر اِحبر ُُشطر انر صر ثر نيِل  ْبننر أريِب طرالِنب  ، ور : إِن  عر ِقْيلر نانر  ، ور ثر

ةر  ْيفر ُقوُ  أرُبو ُجحر ، ير طربر ا خر ْتر مِ  إِذر ننرةر )حتر : سر نحج األرصر ْوتِه؛ ور ُفوا يِف مر اْخترلر آِل. ور ِ نت ِة. 74نرْبر ِدْيرُينُه يِف الُكُتنِب السِّ هنن(، حر

 (.3/202س  أعفال  النبفالء )

: ثقة ثبت، لكنه اختلط يف آخر عمرآل ملا قد  بغنداد 926من َل نرتَجهم من فوَّ الطرباِن: سبقوا ] (6) د  اُج بُن حُمرم  ج  [. حر

، ثقة اختلط بأخرة، مَض ]845مَض ]قبل موته،  بِيِعيج  [.809[. وأبو إسحاَّ: هو الس 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف، واختِآل.46احلديث أخرجه الطرباِن يف املعجم الصغ  )

ناِج، بنه، قنال 2604( وابن ماجنه )2626( والرتمذي )1365( )775وأخرجه أَحد ) ( وغن هم منن طرينق احلرج 

= 
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. ْقنراآُل فِيِه بُِعُلول افر ور ، فر
د  اِج ْبِن حُمرم  ج  ْن حر اُ  أرَْحرُد عر اآُل اإِلمر ور  رر

ْن أريِب  ِمِذيج عر ْ اآُل الرتِّ ور رر ِر ور فر ةر ْبِن أريِب الس   ُعبرْيدر
ْبنِد اهللِ  ،(1) ناُرونر ْبنِن عر ْن هر ه عر اجر اآُل اْبُن مر ور رر ور

ِل  احْلرام 
الِياا. ،(2) الا عر نرا بردر عر لر قر ور ، فر

د  اِج ْبِن حُمرم  ج  ْن حر ا: عر َُهر  ثِفالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  = ذر .الرتمذي: هر ِريب  ن  غر سر ِديث  حر  حر

 (.13714، رقم7/3475قال الذهبي: إسنادآل جيد. املهذب يف اختصار السنن الكب  للبيهقي )

 .يف املسند وحسن إسنادآل شعيب األرنؤو 

فه ، ثم تراجع عنن تضنعيف شنطرآل األول فنيام نقنل عصنا  موسنى يف سنن الرتمذي وابن ماجه أما األلباِن ف نه ضع 

(، قال األلباِن: )منا حتتنه خنط لنه 50"حمدث العِ اإلما  حممد ناْص الدين األلباِن ثام عرفته" )صهادي يف ثتابه 

َُ ِمنْن َأْن ُيَثنينَي َعنَا َعْبنِدِه الُعُقوَبننَو ِ  »شنواهد(، يقصند لفنظ:  ْنَيا َفناهللُ َأْعنَد نَل ُعُقوَبُتننُه ِ  الند  ا َفُعجي َمنْن َأَصناَب َحندًّ

 (.5423يف اجلامع الصغ  )وانظر: ضع«. اآلِخَرةِ 

اِمِت عند البخاري ) ةر ْبِن الص  َوَمنْن َأَصناَب ِمنْن َذلِنَك »(، ولفظنه: 41)-(1709( ومسنلم )18ويف الباب عن ُعبرادر

ُه اهللُ َفُهَو إَِ  اهللِ، إِْن َشاَء َعَفا َعنُْه َوإِْن َشاَء َعاَقَبهُ   واللفظ للبخاري.«. َشْيًئا ُثمَّ َسَِتَ

ْبِد اهللأرَْحر  (1) ِد ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  ، صندوَّ  ُد ْبِن عر اِِنج الُكنويِفج ْفِر اهلرْمدر ةر ْبُن أريِب الس  ُبو ُعّبْيدر ، أر در يِِد ْبِن حُيْمر عر ِر سر فر ْبِن أريِب الس 

 (.60تقريب )هيم. ال

اِديج  (2) انر البرْغدر ْرور ْبِد اهللِ بِن مر اُروُن بُن عر ِل، ثقة،   هر اُز، امْلرْعُروُف بِاحلرام  ى البرز   (.7235. التقريب )4، أرُبو ُموسر
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ى:
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
 ب

  [7]هود:   چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ 

ا،  [1026] ت ى أرْسنُكنرهر را حر ُروهنر ُيطرهِّ ْم ور ُ ْبُنونر ِِل ُبُيوهتر اِئيلر ير نِي إرِْسر ، ُمْر بر اُودر ُبوِر: "در يِف الز  ور

قْ  ِمْن عر ا فر ْطِهُ هر ا تر أرم  ِع، ور رر بِاْلور ا فر ا بِنراُؤهر أرم  ا فر ايِص يِف ُرُسوِمهر ِد امْلرعر
ُهنور  ،(1) لِكر إِن  الطِّننير ور نذر فر

اج   ْجرر لِنمر  (2) رر نا عر ، مر ْبلر أرْن خُتلنقر ُة قر الط اعر ْعِقُد امْلرْعِصيرُة ور اَِّ تر ة  يِف اإِلْخفر اجر ْجرر ِهير رر ُة ور النجْطفر ور

اِج أر  ْجرر  الر 
ِ
ا امْلراء ندر إِْبلِيُس بِذر قر نُه عر ن  اِج أر ْجرر ا الطِّنِي الر  مر إِْبلِيُس هِبرذر

لِ ا عر مر ، ور ِذآِل امْلرْعِصيرةر در هر قر ُه عر ن 

ننىلر  ننْرِ  عر عر اأْلرْرضر ور اِ  ور ور ننامر ْن أرْخُلننقر الس  ْبننلر أر ا قر ننُدوهر قر ننْد عر ُننْم قر ْمننُت أرهن 
لِ ننْد عر قر ، ور امْلرْعِصننيرةر

لِْمُت  عر ، ور
ِ
امْلراء براِب ور ". الض  ْكِسُبونر ير ْأُثُلونر ور ا ير  مر

نناىلر يِف الُقننْرآِن:  [1027] عر ننالر تر قر ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ور

 . [38]َّ:   چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

لر  [1028] نرا اهللُ ال ِذي خر ت أر اُودر ا در ا ير نر ْن أر ْدِري مر ُبوِر: "تر يِف الز  األرْرضر يِف ور اِ  ور ور امر ْقُت الس 

ا    ي  ".ِست ِة أر ب  ْقنِي نرصر ْلحر ْ ير َلر ب  ور نِي ترعر س  مر ْم ير لر  ، فر

ْقُت الس   [1029] لر فِيِه: "ملر ا خر ب  ور الر نرصر ب  ور ْ ِ ترعر ا ِمْن غر ْقُتهر لر األرْرضر خر اِ  ور ور كِنِّي امر لر ، ور

ْت". أرطراعر ا أرْن ُتطِيعر فر ْرهُتر  أرمر

اْبنُ  [1030] اِئِم ور ْبِد الد  ا اْبُن عر نر ر ُن  أرْخربر ْيامر ُم ُسنلر
احلرناثِ نى ور ِعيسر أريِب طرالِنب  ور

ُة،  (3) ِزينرر ور ور

ْبنُد اهللِ َْحرِن، أبننا عر ْبُد الر  ِل، أبنا عر ْبُد األرو  ، أبنا عر نْيُ ، ثننا  ،أبنا احلُسر ناِريج ، ثننا الُبخر ْبنِريج أبننا الِفرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسمُ  (1) نا: األرثر الر  ِصقر بناألررض ِمنْهر ا لر : ُهور مر ِقيلر اِر، ور ثر َْ ْخص  ِمنر ا ُه شر ْيسر لر ا لر : ُهور مر ِقيلر ِقي ُة األرثرر، ور : بر ِقيلر ْسنُم ُر، ور . ورر

. لسان العرب ) اجْلرْمُع أرْرُسم  وُرسو   ا باألررض، ور ِصقا ا الر اِرهر انر ِمْن آثر ا ثر اِر: مر ة: رسم.12/241الد   ( ماد 

اج  رر  (2) نانر بندهنرا ْجرر " إِذا ثر نة  اجر ْجرر نْرأرة: "رر ِمنْنه قينل لْلمر : مهتز مضطرب، من االرجتاج، وهنو االهتنزاز واالضنطراب، ور

ُج من نعمتها. انظر: َجهنرة اللغنة ) ْجرر ر رتر ة: رجنرج. الصنحاح تناج اللغنة )1/183ير ة: رجن . 1/317( مناد  ( مناد 

 (.1/330املعجم الوسيط )

ُن( ثتبها يمني السطر، ثم ثتب بعدها: )صح(. (3) ْيامر احلراثُِم ُسلر  )ور
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اُن، أنا  ْبدر اِمعِ  (1)عر ْن جر ِش، عر ِن األرْعمر ، عر ةر ْزر اد   أرُبو َحر د  انر ْبِن حُمِْرز   ،(2)ْبِن شر ْفور ْن صر عر
نْن  ،(3) عر

: إِِنِّ ِعنْدر الن بِيِّ  الر  قر
نْي  انر ْبِن ُحصر :  ِعْمرر الر قر ، فر ِيم  نِي متر ْو   ِمْن بر آُل قر اءر نَ َينا »إِْذ جر اْقَبُلوا الُبِْشَ

: «َبنِي ََتِيم   الر قر ِن، فر لر نراس  ِمْن أرْهِل اليرمر خر أرْعطِنرا، فردر نرا فر تر ْ اُلوا: بررش  نَ َينا َأْهنَل »، قر اْقَبُلوا الُبِْشَ

ا«الَيَمِن، إِْذ ََلْ َيْقَبْلَها َبنُو ََتِيم   ا ، قر نذر ِل هر نْن أرو  لِنرْسنأرلركر عر يِن، ور نهر يِف الندِّ ق  بِْلنرنا، ِجْئنرناكر لِنرترفر ُلوا: قر

 : الر ، قر انر ا ثر َِ »األرْمِر مر نََمَوا ٌء َقْبَلُه، َوَكاَن َعْرُشُه َعنَا اْْلَناِء، ُثنمَّ َخَلنَق السَّ َكاَن اهللُ َوََلْ َيُكْن َءْ

ْكِر ُكن ء  َوالَْرَ ، َوَكَتَب ِ  الذي نْد «لَّ َءْ قر ترنكر فر اقر ْدِرْك نر اُن أر نا ِعْمنرر : ير نالر قر ، فر ُجنل  ناِِن رر تر ، ُثنم  أر

بر  هر ْ ذر َلر برنْت ور هر نْد ذر رنا قر هن 
ِدْدُ  أر نور اْينُم اهللِ لر رنا، ور طِنُع ُدوهنر نْقر ناُب ير ر ا الرس  ا، فر ِذر ْقُت أرْطُلُبهر لر اْنطر  ْت، فر

 .(4)أرُقمْ 

اآُل أرْيضننناا حِلرْفنننِص ْبنننِن ِغيرننناث   ور رر ننناِريج يِف ثِترننناِب الت ْوِحينننِد، ور اآُل الُبخر ور ا رر نننذر كر هر
نننِن  ،(5) عر

شِ  األرْعمر
اِمع   ،(6) ْن جر ، عر ولُِسْفيرانر

(7). 

ِمِذيج  ْ الرتِّ اُ  أرَْحرُد ور اآُل اإِلمر ور رر ور
(8) . ِحيح  ن  صر سر : حر الر قر  ور

ُة، أنا  [1031] مر
، أبنتا فراطِ ِِنج الر ْيدر نرا الص  ْنبرأر ، أر ِجيِّ رر اِج احلرافُِظ، أبنا اْبُن الد  ا أرُبو احلرج  نر ر أرْخربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثتب فوقها: "عن صح". (1)

اِريِبج  (2)  امْلُحر
اد  د  اِمُع بُن شر ، ثقة، ع. التقريب )جر ةر الُكويِفج ْخرر  (.888، أرُبو صر

اُن بُن حُمْ  (3) ْفور ، ثقة عابد. التقريب )صر يج ِ ِْ ، البر ، أرِو البراِهيِلج  امْلراِزِِنج
اد   (.2941ِرِز بِن ِزير

نر بنِن 741[، عدا احلاثم سليامن، مَض ]828رجال اإلسناد إىل البخاري: مضوا ] (4) ْبنُد اهللِ بنُن ُعنرْيامر اُن: هو عر ْبدر عر [. ور

اد ، ثقننة حننافظ، مَضنن ] و  ننةر بننِن أريِب رر برلر ، ثقننة، مَضنن 995جر ِريج ننك  ِزيج السج  امْلرننْرور
ْيُمننون  ننُد ْبننُن مر : هننو حُمرم  ةر ْننزر ُبننو َحر أر [. ور

[806 .] 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختري  املصنِّف.7418احلديث أخرجه البخاري )

الِِك بِن احلراِرِث الن خر  (5) ةر بِن مر اِوير ْلِق بِن ُمعر ْفُص بُن ِغيراِث بِن طر ا، ثقة فقيه، تغن  حفظنه ِعيج حر اِضيهر ، قر رر الُكويِفج ُبو ُعمر ، أر

 (.1430قليفالا يف اَخر، ع. التقريب )

 (.3191صحيح البخاري ) (6)

. (4386( )4365( )3190صحيح البخاري ) (7)  ثفالثتها َمتِة. ُسْفيراُن: ُهور الري ْوِريج

، به، َمتِاا.3951( سنن الرتمذي )19910( )19886( )19822مسند أَحد ) (8) اِمع  ْن جر ، عر  ( من طريق ُسْفيرانر
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اِِنج  ر آل، أنا الط ربر اِزيج اْبُن ِريذر الِح  الشِّ ر اِهيُم ْبُن صر ، ثنا إِْبرر
ُن ْبُن اهْلرْيريرِم  ،(1) ثنا ُعرْيامر

نُر  ،(2) ْعفر ثننا جر

 ِ ْ بر ْبُن الزج
اِسِم  ،(3) ِن اْلقر ُسوُل اهللِ  ،(4)عر الر رر : قر الر ةر قر امر ْن أريِب ُأمر ْلَق، َوَقىَضن : »عر َخَلَق اهللُ اْْلَ

نَِّو َأْهُلَها، َوَأْهُل النَّناِر َأْهُلَهنا (5) اْلَقِضيََّو، َوَأَخَذ  نا  .«النَّبِييَْي َوَعْرُشُه َعَا اْْلَاِء، َفَأَهُل اْْلَ ناُلوا: ير قر

 : الر ُلت قر بِي  اهللِ، فِيامر اأْلرْعامر نا «َيْعَمُل ُكل  َقْوم  ْلَِنِْزَلتِِهمْ »نر ا نرْجترِهنُد ير ُر ْبُن اخْلرط ناِب: إِذا الر ُعمر قر ، فر

ُسولر اهللِ  رر
(6). 

ننِه احلرننافُِظ  [1032] ْنُجوير ننالر َُحرْيننُد ْبننُن زر قر ور
ال (7) ِغيننِب ور ْ ننيِلج ْبننُن يِف "الرت  ِهيننِب": ثنننا عر ْ رت 

ي اش   عر
ِريز   ،(8) ثنا حر

ْبُد اهلل ِ ْبُن ُبرْس  اْليرْحِصبِيج  ،(9) نِي عر ثر د  حر
نا  ،(10) ُقنوُل: مر نةر ير امر نا ُأمر بر ِمْعُت أر سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21(، وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )6/709ذثرآل الذهبي يف تار ه ) (1)

نُ  (2) ننيج  ُعننرْيامر ِ ِر ننى العر ْهننِم ْبننِن ِعْيسر ، ثقننة، تغنن  فصننار يننتلقن، خ س. التقريننب ْبننُن اهلرْيننريرِم ْبننِن جر ننيج ِ ِْ و البر ْمننر  ُبننو عر ، أر

(4525.) 

ْ ِ احلرنرِفيج  (3) بر ُر ْبُن الزج ْعفر ، منرتوك احلنديث، وثنان صناحلاا يف نفسنه، َّ. التقرينب جر ْشنِقيج مر ناِميج الدِّ ، الش  : البراِهيِلج ِقيلر ، ور

(939.) 

َْحر  (4) ْبِد الر  اِسُم بُن عر اِميج القر ، صدوَّ يغرب ثري اا، بخ ِن الش  ْشِقيج مر َْحرِن الدِّ ْبِد الر  ُبو عر  (5470. التقريب )4، أر

(، والسياَّ يقتضيها. (5)  وقعت هنا زيادة يف املطبوعة، وهي: )ِميريراَّر

ا (6) ، مَض ]إسناده ضعيف جدًّ ِجيِّ رر : مَض ]733. ابُن الد  ِِنج الر ْيدر الص  آل: سبقا ][. وفر 753[ ور ُة، واْبُن ِريذر مر
 [.926اطِ

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.7940احلديث أخرجه الطرباِن يف املعجم الكب  )

، به، َمتِا إىل قولنه: 1226وأخرجه الطياليس يف مسندآل ) ِ ْ بر ِر ْبِن الزج ْعفر نا»... ( عن جر أرْهنُل الن ناِر أرْهُلهر وعنزاآل «. ور

 ( وانظر خترجيه فيهام.2966العالية ) ابن حجر إليه يف املطالب

ْبِد اهللِ األرْزِديج  (7) ِد ْبِن ُقترْيبرةر ْبِن عر ْلر ِْيُد ْبُن َمر ْنجُ َحر زر ، احلرنافُِظ، ور يج
ائِ ِه الن سر ْنُجْوير ُبو أرَْحردر ْبُن زر نالر ، أر ، قر ْلرند  نب  اِلربِينِه َمر قر نِه: لر ْوير

نْ ِ  غر اِل( ور ترناِب )األرْمنور
ثِ ِهْينِب( ور ْ الرت  ِغْينِب ور ْ ترناِب )الرت 

اِحُب ثِ ، صر بِْ ُ اُ ، احلرافُِظ الكر : اإِلمر بِيج هر نالر اْبنُن الذ  قر . ور لِنكر  ذر

نانِيف، د س. تنويف ) نُه ترصر ْبنت  لر نة  ثر : ثِقر ر  جر (. وثتابنه 1558( التقرينب )12/19  الننبفالء )هنن(. سن  أعنفال248حر

ِهيُب" يف عداد املفقود. ْ الرت  ِغيُب ور ْ  "الرت 

اُء، ثقة ثبت، خ  (8) هْلراِِنج احِلْمِ،ج البرك 
ِن األر  (.4779. التقريب )4أرُبو احلرسر

بِيج  (9) حر نر الر  ُبو ُعرْيامر ، أر رْب  نر ْبِن جر ِريُز ْبُن ُعرْيامر ، ثقة ثبت رمي بالنصب، خ  حر ِقيج احِلْمِ،ج  (.1184. التقريب )4امْلررْشِ

 هذا الراوي مرتدد بني اثنني، َها: (10)

اِِنج  - يج احْلرُْبر
كِ ْكسر ، ضنعيف، منن اخلامسنة، مند   َّ، عبد اهلل بن ُبرْس  الس  نيج ِ ِْ ن، ثنم البر ، أبو سعيد الشامي احِلْمِ،ج

= 
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ء ْ ننقر اهلُل ِمننْن  ر لر ننا خر ننبُِّح مر ةا إاِل  ُيسر ْسننبِيحر ننبُِّح تر  ُيسر

ْبنند    چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  ِمننْن عر

األرْرِض، [44]اإلرساء:   ور
ِ
ء نامر ننْير الس  نا بر نلْ  مر ةا إاِل  مر ْكبِن ر ُ تر ربِّ  ُيكر

ْبد  ا ِمْن عر مر ْبند   ، ور نا ِمنْن عر مر ور

نةا  لِيلر ْ نُل هتر  هُيرلِّ
ْبند  نا ِمنْن عر مر نا، ور ْلرهر ْل  َحر اِ  َحر ْن ُثلِّ ذر فر اهلُل عر ف  ةا إاِل خر ِميدر ْ ُد حتر ْمر حير

نا  (1) نُِههر ُينْهر فر

ْرِش  ء  ُدونر اْلعر ْ  ر
(2). 

الر  [1033] قر ور
ى ْبنِن  (3) ْن ُموسر ، عر ةر يعر

ِ ِد، ثنا اْبُن هلر ُجبرنْ   : ثنا أرُبو األرْسور
ناذر ْبننر  ،(4) أرن  ُمعر

ةر  اعر َْحرِن  (5)ِرفر ْبُد الر  عر ، ور ر  ْعفر ْبُد اهلل ِ ْبُن جر عر ، ور رر ْلِس  فِيِه اْبُن ُعمر : ُثنُْت يِف جر الر ُه قر ثر د  افِع  حر ْبِن رر

ةر  ْمرر ْبُن أريِب عر
نمِ  ،(6) ُقنوُل: سر ا ير ناذا نِمْعُت ُمعر : سر ةر ْمرر الر اْبُن أريِب عر قر ُسنولر اهللِ فر نىل  اهلُل  -ْعُت رر صر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3230التقريب ) =
، جهول، من الرابعة،   س. التقريب ) - اِميج احِلْمِ،ج ، 4278ُعبرْيُد اهللِ ْبُن ُبرْس  الش  (. وقد سامآل الطنرباِن باليرْحِصنبِيِّ

ْبُد اهللِ ْبنُ  ي قنول الطنرباِن يف ترَجنة  قال: ]عر ..[، ثم ذثر ثفالثة أحاديث، وقد نقنل املنزِّ ةر امر ْن أريِب ُأمر ، عر ُبرْس  اْليرْحِصبِيج

 (.19/13( وما بعدآل، هتذيب الكامل )7460، رقم8/90عبيد اهلل هذا. انظر: املعجم الكب  )
ف. ميزان االعتدال  ح أهنام واحد، وقال: ال ُيْعرر  (.3/4)أما الذهبي: فرج 

.وثفالَها يرويان عن أيب أمامة  يج
كِ ْكسر  ، ويروي عنهام صفوان بن عمرو الس 

 ثتب فوقها: "إال فيها". (1)

 .إسناده ضعيف (2)

.153أوردآل الذهبي يف العلو ) ِعيف  ، به، ثم قال: اْبُن ُبرْس  ضر ي اش  يِلِّ ْبِن عر  ( عن عر

ِه يف ثتابه "الرتغيب  (3) ْنُجْوير  والرتهيب".يعني ابن زر

اء (4) ِِنج احلرذ  ى بن ُجبرْ  األنصاري امْلردر ، قال ذثرآل ابن حبان يف الريقا  ثم قال:  طئ و نالف. وقنال ابنن القطنان: ُموسر

مسنتور، د َّ. وقنال الشنيخ عبند النرَحن وقال ابن القطان: ال ُيعرف حاله. وقال النذهبي: ثقنة. وقنال ابنن حجنر: 

املعلِّمي: )ِذْثُر ابن حبان للرجل يف "ثقاته" وإخراجه له يف "صحيحه" ال  رجه عنن جهالنة احلنال، فأمنا إذا زاد ابنن 

حبان فغمزآل بنحو قوله هنا: " طىء و الف" فقند خنرج عنن أن يكنون جهنول احلنال إىل دائنرة الضنعف(. انظنر: 

( الفوائننند املجموعنننة 6954( التقرينننب )10/339( هتنننذيب التهنننذيب )5687كاشنننف )( ال7/451الريقنننا  )

 ( بتحقيق املعلمي.492)ص

( ثذا يف األصل والعلو، والذي يف املعجم الكب  والدعاء وجمع الزوائد: "عبد اهلل". (5) ةر اعر  )ِرفر

 تصحف يف العلو إىل "وعبد الرَحن حدثنا أيب عم ة". (6)

َْحر  ْبُد الر  اِريج وهو عر ن  األرْنصر ْمُرو ْبُن حِمْصر ةر عر ْمرر ، وثقه ابن سعد والذهبي، مَض ] ِن ْبُن أريِب عر اصج ِِنج اْلقر  [.921امْلردر
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ْيِه  لر ُقوُل:  -عر نََمِء »ير ا َناِهَيٌو ُدوَن اْلَعْرِش، َوالُْخنَرَ ََتْنُأ َمنا َبنْْيَ السَّ ا َلْيَسْ  ََمَ َكلَِمَتاِن إِْحَداُُهَ

تراِن ُنْغِفُلُهامر «ِل إَِلَه إِِل اهللُ، َواهللُ َأْكَبُ  :َوالَْر ِ  مر
لِ : اْلكر الر قر رر ور ى اْبُن ُعمر بركر ، فر

ُفُهامر  (1) ْألر نر ور
(2). 

عِ  [1034] ْينرننننُب اْبنرننننُة إِْسننننامر ْتنِنننني زر ر اِسننننُم ْبننننُن ).....( أرْخربر ننننْت: أنننننا القر الر  ،(3)يلر قر

ْسننتراِِنِّ  (4)أننا  ِد اْبنُن احلررر ننمر ْبننُد الص  عر
ننْهل   ،(5) نناِهُر ْبنُن سر أنننا طر

ننيل  ،(6) كِّ نُد ْبننُن مر أنننا حُمرم 
 أنننا ،(7)

ِشننيذ ننرر ْبننِن ُخر  َْحرننُد ْبننُن ُعمر ننه  أر  احلرنناِمُض  ،(8)ُقولر
نند  ْبننُد اهللِ ْبننُن حُمرم  ثنننا عر

 ثنننا ُيوُسننُف  ،(9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هكذا ضبطها املصنِّف. (1)  )ُنْغِفُلُهامر

ْبِد اجلرب اِر، ثقة، مَض ]ضعيف إسناده (2) ِد: هو الن ْْضُ بُن عر ُبو األرْسور ْبنِد اهللِ، ضنعفوآل، مَضن 842. أر : هنو عر نةر ْيعر
ِ [. ابنِن هلر

: صدوَّ، مَض ]743] ةر اعر اُذ ْبُن ِرفر  [.911[. ُمعر

ِه يف ثتابه الرتغيب والرتهيب، ب154أوردآل الذهبي يف العلو ) ْنُجْوير ْيِد ْبِن زر  ه.( عن َُحر

، به، وقنال )عبند اهلل( بندل "رفاعنة" 1472( والدعاء )20/160وأخرجه الطرباِن يف الكب  ) ةر يعر
ِ ( من طريق اْبِن هلر

 ثام ذثرنا.

ْ أرْعِرْفُه(.16832وعزاآل اهليريمي يف جمع الزوائد ) : َلر افِع  ْبِد اهللِ ْبِن رر اُذ ْبُن عر  ( إىل الطرباِن وقال: )ُمعر

 راءهتا.ثلمة َل أستطع ق (3)

ائِند احلنامض، هنو الريالنث(. املعجنم  (4) ور هبذا اإلسناد من عبد الصمد إىل احلراِمِض: ذثر ابن حجر سامعه لن )ُجْزء من فر

( بننن )اجلننزء الريالننث مننن حننديث أيب القاسننم 642، رقننم2/118(، وسننامآل يف املجمننع املؤسننس )1090املفهننرس )

 احلراِمِض(.

اَِلُ  (5) اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ُبنو القر الش  يِن، أر رناُل الندِّ اِة، َجر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، قراِِض الُقضر اِ ، شر الُِح، ُمْسنُِد الش  ُر الص  م  اِسنِم ، امْلُْفتِي، امْلُعر

ناِريج  اِحِد األرْنصر ْبِد الور يِلِّ بِن عر ْضِل بِن عر ِد بِن أريِب الفر ِد بُن حُمرم  مر ْبُد الص  ، ِمنْن عر ْسنتراِِنِّ ، اْبنُن احلررر نافِِعيج ، الش  ْشنِقيج مر ، الدِّ

ةر  ْعِد ْبِن ُعبرادر ِة سر ي  ع. تويف سنة )ُذرِّ امر ِحيح الس  الر اْبُن ُنْقطرة: صر  (.22/80هن(. س  أعفال  النبفالء )624، قر

ايينِيج  (6) رر  اإِلْسفر
ِعيد  ْهِل بِن برِْشِ بِن أرَْحردر بِن سر اِهُر بُن سر بُِ ، امْلُْسنُِد، طر ْيُخ الكر ائِ،، تويف سننة  الش   الص 

د  ُبو حُمرم  ْشِقّي، أر مر الدِّ

 (.19/591هن(. س  أعفال  النبفالء )531)

نر األرْزِديج  (7) يِّ ْبِن ُعرْيامر كِّ ُد ْبُن مر ُث، امْلُْسنُِد، حُمرم  دِّ ننرامْلُحر ر سر : ُتنُويفِّ نالر قر ت ناِِن، ور ُه الكر قر ث  ، ور يج ِ ِْ
نْيِ امْلِ ُبو احُلسر هنن(. 461ةر )، أر

 (.18/253س  أعفال  النبفالء )

نُه اخلر  (8) قر ث  ناِل، ور حر ْ ريِنْ ر الرت  نانر ثر ثبراِ ، ثر
اِِنج الت اِجُر أرحُد األر ْصبرهر

يِلل األر ُبو عر ْيُخ، امْلُْسنُِد، أر هنن(. 394طِْينُب. تنويف سننة )الش 

 (.16/562س  أعفال  النبفالء )

ْيُخ، اجلرلِْيل، الريِّ  (9) ِزيج الش  ، امْلرنْرور ِزْيندر اَّر ْبنِن ير ِد ْبِن إِْسنحر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ة، عر اِسنِم احلرناِمُض،  قر ُبنو القر ، أر اِديج األرصنل، البرْغندر

ْأِسِه"، تويف سنة  اِمِض رر ُف بِن "حر ُيْعرر  (.15/287هن(. س  أعفال  النبفالء )329)ور
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ِعيد   ْبُن سر
ُة  ،(1) بِْيصر ثنا قر

: ِقينلر  ،(2) نالر نةر قر نْن ِعْكِرمر ، عر
ك  نْن ِسنامر نِش، عر نِن األرْعمر ، عر ْن ُسْفيرانر عر

 ْ ىلر أريِّ  ر ، عر
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر انر عر أرْيتر إِْن ثر : أررر ب اس  انر امْلراُءتعر  ثر

 
يِح  ء نْتِن النرِّ نىلر مر : عر نالر قر

(3).  /

 /ب[110]

 )............................((4)  

ا   ................. [1035] ِهشر .. ور
ِن اْبِن ِسِ ينر  ،(5) ُسنولر اهلل ِ عر ، أرّن رر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر

  : الر َهنَّمَ »قر َُ ِْلَ َُ (6) :َيُقو َِ  َوَتُقو ََ  :َهِل اْمَتأ ُْ فِيَها َقَدَمُه َحتَّي َتُقنو   َفَيَض
 :َهْل ِمْن َمِزيد 

 .(8)« بَِكَرِمَك َوَعَظَمتَِك  ،(7) َقْ  َق ْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل م   (1) ِعيِد ْبِن ُمسر ، ثقة حافظ، س. التقريب )ُيوُسُف ْبُن سر ْيِ،ج ْعُقْوبر امْلِصِّ ُبو ير  (.7866، أر

يج  (2)
ائِ ور ِد بِن ُسْفيرانر السج ُة بُن ُعْقبرةر بِن حُمرم  بِْيصر ، صدوَّ ربام خالف، ع. التقريب )قر اِمر  الُكْويِفج  (.5513، أرُبو عر

ثا أن   األوىل:لعلتنْي،  خب موقوف جيد، وهذا إسناد ضعيف (3) نْرب  و -ا ِسنامر روايتنه عنن لكنن صندوَّ،  - هنو اْبنُن حر

نةر خنالف يف إسننادآل، [811] ت ترَجتنهةا مضنطربة، مضنص  عكرمة خا بِيصر نْن فنرواآل َجاعنة  ، والعلنة الريانينة: أن قر عر

 ، نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   ْن سر و، عر ْمر  اِل ْبِن عر ِن امْلِنْهر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ، عر ننِ ُسْفيرانر الري ْوِريِّ ب ناس   اْبننِ  عر . وقند مَضن هنذا اخلنرب عر

 [.939بتخرجيه برقم ]

ِزيزِ زر  ُة اْلعر : هي أرمر ِعيلر  [. سفيان: هو الريوري.946، مضت ]ْينرُب اْبنرُة إِْسامر

 .ائدآل(، ومن طريقه أخرجه املصنِّفاخلرب أخرجه أبو القاسم احلراِمُض يف الريالث من حديريه )فو

يف: "بناب  سقطت ورقة أو أثرير من املخطو  من هنذا املوضنع. وبعند هنذا السنقط: أورد املصننف أحادينث تنندرج (4)

ِ  هلل  در  ".صفة القر

ان  الُقْرُدْويِسج  (5) س  اُ  ْبُن حر ، ثقة، من أثبت الناس يف ابن سن ين، ويف روايتنه عنن احلسنن وعطناء مقنال؛ ألننه قينل: ِهشر

 [719ثان يرسل عنهام. مَض ]

( هكذا يف (6) ن مر ُقوُل جِلرهر ْثبرنتر فيهنا:  )ير ِصني اِ  ثنام قنال حمققهنا، وأر لِّ ى نسنخ امْلُخر ]َّ:  ېئ ېئ ىئاألصل ويف إِْحدر

30.] 

ا لِلت ْأثِيِد. النهاية البن األث  ) (7) اُرهر ْكرر تر ْسب، ور ْعنرى حر ْط: بِمر ْط قر  (.4/78قر

د ِبذه الزيادة الَعَلَّ «َوَعَظَمتَِك بَِكَرِمَك  »صحيح عدا قوله:  (8) وَل ينذكرها أصنحاب أِّب هرينرة  ُف عن ابِن َسنَواء .، تفرَّ

 :صنح  عنن أنن   «بَِكَرِمَك  ». ولفظ  فلنم أجندها إِل عنند  «َوَعَظَمتِنَك »كنَم سنيأِت   التخنريج، أمنا لفنظ

د. .ِف َلَّ العَ  : هو حمم   ابُن ِسِ ينر

ِصنني اِ " ) لِّ لِّننُص يف األول مننن "امْلُخر نناِهر  امْلُخر ُبننو طر نناُ  ( 247أخرجننه أر  اإِلمر
نند  اُوُد ْبننُن حُمرم  يرننى، ثنننا در ْ نرا حير ثر نند  قننال: حر

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اُلوا: حر  = ِة قر يرالِسر اِحُب الط  نر صر ُر ْبُن أريِب ُعرْيامر ْعفر جر اَُّ ور ر  طرر  اْلور ُد ْبُن برِْشِ ْبِن مر حُمرم  ُسوسر ور َْحرِن بِطررر ْبِد الر  ُد ْبُن عر نرا حُمرم  ثر د 

، يج ِ ِْ ُف اْلبر فال  ، بمريله. اْلعر ِن اْبِن ِسِ ينر ، عر ا   ِهشر  ور
ْون  نرا اْبُن عر ثر د  ، حر

 
اء ور نرا اْبنر سر ثر د   حر

 ( ب سنادين:3467 - 7/3466وأخرجه ابن العديم يف بغية الطلب يف تاريخ حلب )

 أحدَها: من طريق املخلِّص، به.

َْحرِن ْبِن أرَْحردر اْبِن أريِب ُُشر  ْبِد الر  ، به.واَخر: من طريق عر اِعد  يرى اْبِن صر ْ ، عن حير  ْيح 

 : الر : ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وفيه قال ابن العديم: ]قر الر لُِّص: قر الر امْلُخر قر ...»، ور ن مر ُقوُل جِلرهر  «[.نر

د بنن صناعد". املعجنم املفهنرس ) ِديث أيب حُمرم  : هو طريق جزء يدعى: "حر ْيح  (، وقند منر 1311وطريق اْبِن أريِب ُُشر

[862.] 

ْط قرطْ إىل قوله ) ( من طريق ابن س ين، بنحوآل4849( والبخاري )7718ث أخرجه أَحد )واحلدي  .(قر

ةر 531( وابنن أيب عاصنم يف السننة )7384( والبخاري )13457وأخرجه أَحد ) ترنادر نرنس  ْبنِن  ،( منن طرينق قر نْن أر عر

، بنحوآل مرفوعا، وفيه:  الِك  تَِك َوَكَرِمَك  ،َقْ  َق ْ »مر  التاِل.وانظر «. بِِعزَّ

 رجاَ إسناد حديث الباب:

، مَض ] اِعد  ِد ْبِن صر يرى: هو اْبُن حُمرم  ْ ( قنال: ]إمنا  7/3466[. وداود: ترجم له ابن العديم يف بغية الطلب )862حير

[. وابن سواء: هو حممد السدويس، صدوَّ رمي بالقندر. التقرينب ) (. وابنن 5939مسجد طرسوس... وثان ثقةا

ِِنج البِي، ثقة ثبت فاضل، مَض ]عون: هو عبد اهلل املُْ   [.719زر

اِحُب اْبِن  ، صر يج ِ ِْ ُف البر فال  ْكر  اْلعر َْحرِن ْبِن بر ْبِد الر  ُد ْبُن عر َْحرِن حُمرم  ْبِد الر  ُبو عر ف: هو أر فال  .والعر
 
اء ور  سر

آِل "بكر": اهليريمي يف جمع الزوائد ) (. وذثنر البيهقني يف إسنناد  812( وأبو بكنر يف الغيفالنينا  )5122ذثر اسمر جدِّ

 (.13261ثنيتره وصحبتره البن سواء، السنن الكربى )

ذثرآل ابن حبان يف الريقا  وأخنرج لنه يف صنحيحه، وَل يعرفنه اهليريمني، قنال األلبناِن: )ذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا  

ث عنه ابُن أيب عاصنم، وابنُن أيب داود أيضناا احلنافظ ابنن احلنافظ،  وقال:"حدثنا عنه احلسن بن سفيان"، قلُت: وحد 

 فمريله صدوَّ حيسن حديريه، ال سيام يف الشواهد( اهن باختصار.

( وداود بنن حممند اإلمنا  الطرسنويس 8/417أقول: وروى عنه أيضاا جعفُر الطياليس ثام يف الكامل البنن عندي )

يف السننن الكنربى للبيهقني  ثام هنا، وأبو بكر إسامعيل بن الفضل بن موسى بن مسامر بن هانئ الصفار البلخي ثام

اِ ج ثام يف مستخرج أيب عوانة )13261) قر  الر 
د  ْبُد امْلرلِِك بُن حُمرم  ةر عر ُبو ِقفالربر نِعْيِد 6993( )2126(، وأر يِلج بُن سر (، وعر

ي ك ثام يف املعجم األوسنط )
لِ ، عر اِزيج انر الر  ِشْ ِ بِن ِمْهرر هاشنم بنن احلسنني  (، وأبنو إسنحاَّ إبنراهيم بنن3824بِن بر

( 2720( واملعجننم األوسننط )11979( )11255( )6705( )1794البغننوي البغنندادي ثننام يف املعجننم الكبنن  )

ِقيج ثام يف اجلزء األول من أماِل ابن برشان )2919) ْورر اِهْيمر الد  ْبُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن إِْبرر ( واجلزء الريناِن مننه 544(، وعر

ْعفر 1033) اُغ ثام يف الغيفالنيا  )(، وأرُبو جر بر  الدِّ
اد  انر ْبِن ِزير اهر ُد ْبُن َحر اِد ْبِن مر  (.812( )810ر  حُمرم 

= 
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، أبننا  [1036] ْيند  ُد ْبُن أريِب زر ، أبنا حُمرم  لِيل  يرى، أبنا ُيوُسُف ْبُن خر ْ اَُّ ْبُن حير ا بِِه إِْسحر نر ر أرْخربر ور

، أبنا ِعيلر ُْموُد ْبُن إِْسامر ِريج  حمر يِلل امْلرْعمر ُن ْبُن عر ، ثنا احْلرسر اِِنج ر ُن الط ربر ْيامر اآل، أبنا ُسلر أرَْحرُد اْبُن فراذشر
(1) 

، ثننا
 
اء نور نُد ْبننر سر ُف، ثننا حُمرم  نفال  َْحرِن اْلعر ْبِد الر  ُد ْبُن عر : ثنا حُمرم  االر اِزيج قر  الر 

ِعيد  يِلج ْبُن سر عر اْبنُن  ور

اُ  بْ  ِهشر  ور
ْون  ِن الن بِيِّ عر ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسِ ينر ِن حُمرم  ، عر

ان  س  ْولِنِه  ُن حر ېئ  چ  يِف قر

:   [30]َّ:   چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   الر ُْ فِيَها َقَدَمُه »قر : َقْ  َقنْ ،  َيَض َُ َفَتُقو

 .(2)« َرِمَك بُِجوِدَ  َوكَ 

نْن  [1037] ، عر نر  ْعمر نْن مر اَِّ، عر ز  ْبنِد النر  نْن عر ، عر برِريج : ثننا الند  اِِنِّ ر ا اإِلْسننراِد إىِلر الط نربر هِبرذر ور

. ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسِ ينر ِن حُمرم  ، عر  أريجوبر

اِ  ْبِن  ْن َهر  بِِه: عر ُسنوُل اهللِ ور نالر رر : قر نالر ةر قر ْينرر ْن أريِب ُهرر ، عر
نَّنُو َوالنَّناُر، : »ُمنربِّه  نِ  اْْلَ اجَّ ََتَ

نَّنُو: َفنََم ِِل  (3) َفَقاَلِ  )اَْلنَُّو( يَن. َوَقاَلنِ  اْْلَ ِ َُ بِناْْلَُتَكبي ِِ : ُأوثِنْر  َِل َينْدُخُلنِي إِِلَّ ُضنَعَفاُء النَّنا

ََ اهللُ لِْلَجنَِّو:  (4) َوِسَقاُطُهمْ  تِي َأْرَحنُم بِنِك َمنْن َأَشناُء ِمنْن ِعَبناِدي، َولُِكنلي "  َفَقا ََم َأْنِ  َرْْحَ إِنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، واهلل أعلم.يف حديث أيب هريرة أقول: ومع ذلك ال حيتمل تفردآل هبذآل الزيادة  =

ف: الريقننا  البننن حبننان ) ننفال  ( 5122( جمننع الزوائنند )13261( السنننن الكننربى للبيهقنني )9/98انظننر: للعر

( 501، رقننم3/547( )4076، رقننم3/470( مغنناِن األخيننار يف ُشح أسننامي رجننال معنناِن اَثننار )10749)

 (.496( الفرائد عىل جمع الزوائد )3347( السلسلة الصحيحة )8/430الريقا  البن قطلوبغا )

ننيِلل  (1) ُبننو عر اَّ، أر ث الِعننرر ُد، البرننارع، حُمرنندِّ ننوِّ نناُ ، احلرننافُِظ، امْلُجر اِديج اإِلمر ننبِيب  البرْغنندر ننيِلِّ بننِن شر ننُن بننُن عر ننالر احلرسر ، قر ننِريج ، امْلرْعمر

اذ: اتفُقن يِلّ بن َُحْشر الر عر . وقر ة بينُهامر اور انرِت العدر ثر ، ور اُرْونر ى بن هر حه ُمْوسر افظ، جر  ُدوَّ  حر : صر ُقْطنِيج ارر بِنأرَجعِهم  واالد 

نرةر ) ا ر سر مه. مر تقدج ِرّي، ور ة امْلرْعمر الر ىلر عدر  (.13/510هن(. س  أعفال  النبفالء )295عر

ُف عن ابِن «بُِجوِدَ  َوَكَرِمَك »صحيح عدا قوله:  (2) د ِبذه الزيادة الَعَلَّ . وَل يذكرها أصحاب أِّب هرينرة َسَواء . ، تفرَّ

فلنم أجندها إِل عنند  «بُِجنوِد َ » َم مىض   ختريج اْلب السنابق، أمنا لفنظ ك صح  عن أن   «َوَكَرِمَك »ولفظ: 

 .ِف َلَّ العَ 

ِن، مَض يف هامش ]773رجال اإلسناد إىل الطرباِن: مضوا ] ي ك أرُبو احلرسر
لِ : هو عر اِزيج  الر 

ِعيد  يِلج ْبُن سر عر  [.891[. ور

نة" ومن طريقه أخر  جه املصنِّف. وانظر ما سبق.احلديث أخرجه الطرباِن يف "ثتاب السج

 ثذا، وصوابه: )الن اُر(. (3)

اِ . تاج العروس ) (4) قر الكِرر ْلحر ْق مر ْلحر ْ ير ا َلر اطاا، إِذر ُجُل ِسقر اقرطر الر  ة: سقط.19/364سر  ( ماد 
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ُْم ُيْلُقوَن فِيَها َفَتُقو"َواِحَدة  ِمنُْكََم ِمْلُ َها ا النَّاُر َفإِْنَّ َْ . َفَأمَّ   َفََل ََتَْتلُِئ َحتَّي َيَض
: َهْل ِمْن َمِزيد  َُ

: َقَدَمُه  -ِرْجَلُه  ََ : َقْ  َقْ . َفُهنَالَِك ََتَْتلُِئ، َوَينْنَزِوي  -َأْو َقا َُ ،  (1)فِيَها َفَتُقو َبْعُضنَها إَِ  َبْعنض 

نَُّو َفإِنَّ اهللَ ا اْْلَ ا َما َشاَء ِمْن َخْلِقهِ َوَِل َيْظلُِم اهللُ ِمْن َخْلِقِه َأَحًدا، َوَأمَّ  .(2)«  ُينِْشُئ ََمَ

م  
اآُل ُمْسلِ ور : رر ِديُث أريجوبر حر

ِِلِّ  (3) فالر ْون  اهْلِ ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر نِد ْبنِن  ،(4) عر نْن أريِب ُسنْفيرانر حُمرم  عر

ِريِّ   امْلرْعمر
. ،(5) َُحرْيد  ترنْيِ جر رر الِياا بِدر نرا عر عر لر قر ور ، فر ر  ْعمر ْن مر  عر

اِريج  اآُل اْلُبخر ور اَِّ: رر ز  ْبِد الر  ِديُث عر حر ور
نُْصور   (6) اَّر ْبِن مر ْن إِْسحر عر

م   .(7)
اآُل ُمْسلِ ور رر ور

ْن  (8) عر

افِع   ِد ْبِن رر حُمرم 
ا  ،(9) َُهر نىلر ثِفالر عر ، ور

نة  جر رر ناِريِّ بِدر ىلر الُبخر الِياا عر الا عر نرا بردر عر لر قر ور اَِّ، فر ز  ْبِد الر  ْن عر عر

اِريج  ِ  األرْنصر ْيُخ اإِلْسفالر ْيِه شر لر بر عر برو  ، ور ترنْيِ جر رر م  بِدر
در ر ِهنير  (10)ُمْسلِ ىلر أرن  اْلقر لِيِل عر اُب الد  : "بر

ْجُل(  )الرِّ
(11) ." 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُِض. النهاية يف غريب احلديث ) (1) نْقر مج وير نْضر ِوي: ير نْزر ى2/320ير ة: زور  .( ماد 

: صدوَّ، مَض ]إسناده صحيح (2) برِريج ، ثقة ثبت حجة، مَض ]926. الد  ْختِيراِِنج ناُ  ْبنُن 833[. وأيجوُب: هو السِّ َهر  [. ور

: ثقة، مَض ]  [.719ُمنربِّه 

ين.2959أخرجه عبد الرزاَّ يف تفس آل ) ين اإلسنادر ، هبذر ر  ْعمر ْن مر  ( عر

ز  7718وأخرجه أَحد ) ْبِد الر  ْن عر ، به. وهو يف جامع معمر )( عر ْن أريجوبر ، عر ر  ْعمر ْن مر  (.20894اَِّ، عر

ناِ  )8164وأخرجه أَحد ) ، بنه. وهنو يف صنحيفة َهر 
ناِ  ْبنِن ُمنربِّنه  نْن َهر  ، عر ر  ْعمر ْن مر اَِّ، عر ز  ْبِد الر  ْن عر ( وجنامع 51( عر

 (. وانظر تعليق املصنِّف عىل احلديث.20893معمر )

 (.35)-(2846صحيح مسلم ) (3)

اُز، ثقة عابد،   س. التقريب ) (4) ، اخلرر  ِميج ، األردر اِديج  البرْغدر
د  ُبو حُمرم   (.3520أر

. التقريب ) (5) ر  ْعمر ِريج ألنه رحل إىل مر ، ثقة، قيل له امْلرْعمر يج ِ ِْ  (.5835اليرْشُكِريج البر

، وأخننرج (6) نُْصننور  اَّر ْبننِن مر ننْن إِْسننحر نند  4850البخنناري ) َل أجنندآل يف صننحيحه عر ْبننِد اهلل ِ ْبننِن حُمرم  ( هننذا احلننديث عننن عر

اَِّ، هبذا اإلسناد. ز  ْبِد الر  ْن عر ، عر  امْلُْسنرِديِّ

، ثقة ثبت، خ     س َّ. التقريب (7) ِزيج ْعُقْوبر الت ِميِميج امْلرْرور ُبو ير ُ ، أر ْوسر ا ر الكر ْرر نُْصْوِر بِن هبر اَُّ بُن مر  (.384) إِْسحر

 (.36)-(2846صحيح مسلم ) (8)

يج  (9) ِ ْ  الُقشر
ْيد  افِِع بِن أريِب زر ُد بُن رر اِهُد، ثقة، خ   د   س. التقريب )حُمرم  اُبْوِريج الز  ْبِد اهللِ الن ْيسر ُبو عر  (.5876، أر

 [.890( ومؤلفه األنصاري: مضت ترَجته ]29، الباب78)ص األربعون يف دالئل التوحيد (10)

ْت بسبب الرطوبة، استدرثُتها من األربعني يف دالئل التوحيد. (11) ْجُل( ُطِمسر  )الرِّ
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نرا [1038] ر نةر ور  أرْخربر امر ِج اْبنُن ُقدر نرر ُبنو الفر ناِج احلرنافُِظ، أبننا أر أرُبو احلرج 
نِن اْبنُن  (1) ُبنو احلرسر أر

ُبنو النُيْمِن الكِنْنِديج  أر ذر ور زر ْ ْفِص اْبنُن طرنربر : أبنا أرُبو حر االر اِريِّ قر الُبخر
ْكنر    ُبنو بر ناِِض أر : أبننا القر ناالر قر

دُ  ، أبنا أرُبو طرالِب  حُمرم  اِريج اِريج  األرْنصر يِلل الُعشر ْبُن عر
، ثننا  (2) ُقْطنِيج ارر نِن الند  ُبنو احلرسر ، أبنا أر إجازةا

ْبِد اهلل ِ ْبِن ُمبررشِّ   يِلج ْبُن عر عر
َْحرِن  ،(3) ْبنِد النر  نُد ْبنُن عر اِ ، ثننا حُمرم  َْحرنُد ْبنُن امْلِْقندر ِث أر ُبنو اأْلرْشنعر ثننا أر

اِويج  فر الط 
ننْ  ،(4) نوُب، عر يج نِن الن بِنيِّ  ثنا أر ، عر ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ، عر

ند  :  حُمرم  نالر نَّنُو »قر اْخَتَصنَمِ  اْْلَ

نَّنُو: َينْد َوالنَّاُر، َفَقاَلِ  النَّارُ  وَن. َوَقاَلنِ  اْْلَ ُ ِِ : َيْدُخُلنِي اَْلبَّاُروَن َواْْلَُتَكنبي ُخُلنِي ُضنَعَفاُء النَّنا

ََ اهللَُّ  تِني  َوِسَقاُطُهْم، َفَقا ََ لِْلَجنَّنِو: َأْننِ  َرْْحَ لِلنَّاِر: َأْنِ  َعَذاِِّب، ُأِصيُب بِِك َمْن َأَشاُء. َوَقنا

 ْ  ِمنُْكََم ِمْلُ َها. َفإَِذا َكاَن َيَوُم اْلِقَياَمنِو ََل
 َيْظلِنِم اهللَُّ َأَحنًدا ِمنْن ُأِصيُب بِِك َمْن َأَشاُء، َولُِكلي َواِحَدة 

َْ َتَبناَرَ  َوَتَعناَ  َعَلْيَهنا َقَدَمنُه،   َحتَّني َيَضن
: َهنْل ِمنْن َمِزيند  َُ  َخْلِقِه َشْيًئا، َوُيْلَقي ِ  النَّاِر َوَتُقو

: َقْ  َق ْ  (5) َفُهنَاَ  َُتَْأُ َوُيراد َُ ، َوَتُقو  .(6)« َبْعُضَها َعَا َبْعض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبذا اإلسناد من ابن البخاري إىل الندارقطني: ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )الصنفا  للندارقطني(. املعجنم املفهنرس  (1)

(68.) 

ْيُخ اجلر  (2) ناِريج الش  ، الُعشر نْتِح احلرنْريِبج نيِلِّ بنِن الفر ُد بُن عر ، أرُبو طرالِب  حُمرم  ِمنْيُ
نةا لِْيُل، األر نانر ثِقر ثر نْنُه، ور ترْبنُت عر ْيُب:ثر

نالر اخلرطِ ، قر

ي ُطن دِّ انر جر الر ِِل: ثر قر احِلاا، ور نُه. وقنال يف صر ط ْن لر نترفر ْ ير نا َلر عه مر نامر ناِري. قنال النذهبي: ُأْدِخنلر يِف سر نُه: الُعشر ِقْينلر لر االا فر ور

هن(. سن  أعنفال  451امليزان: شيخ صدوَّ معروف، لكن أدخلوا عليه أشياء فحدث هبا بسفالمة باطن. تويف سنة )

 (.3/656(. ميزان االعتدال )18/48النبفالء )

( ت (3)  صحف يف مطبوعة الصفا  للدارقطني بتحقيق الغنيامن إىل "ميرس" وبتحقيق الفقيهي إىل "ميرسة".)ُمبررشِّ

اِسطِيج  بِْد اهللِ بِن ُمبررشِّ  الور يِلج بُن عر ِن عر ُث، أرُبو احلرسر دِّ ُة، املُْحر اُ ، الريِّقر وثقه الندارقطني ومسنلمة، أثرينر عننه الندارقطني  ،وهو اإِلمر

( سن  2710( )442هنن( وقينل غن  ذلنك. سننن الندارقطني )325يف سننه حتى بلغت روايته عننه قرابنة مئنة، تنويف سننة )

 (.314( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )7/219( الريقا  البن قطلوبغا )15/25أعفال  النبفالء )

 (.6087وَّ هيم، خ د   س. التقريب )أبو املنذر البِي، صد (4)

".7449)ويراد( ثذا، ويف مطبوعة الصفا  للدارقطني: "وُيْزوى"، وعند البخاري ) (5) دج ُيرر  (: "ور

ناِريج حديث صحيح، وهذا إسناد حسن باْلتابعو (6) ْكر  األرْنصر ُبو بر ُبو الُيْمِن وأر أر . أبو الفرج ابن قدامة: هو ابن أيب عمر، ور

ْستراِن: مضوا ]قاِض امْلر  : مَضن ]771رر ناِريِّ : مَضن ]770[. واْبنُن الُبخر ذر زر ْ [. وأَحند بنن املقندا : 767[. واْبنُن طرنربر

= 
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اآُل اإِلمر  ور " رر ةر ْينرر  ِمنْن ُمْسننرِد أريِب ُهرر
 
ا يِف "ُجنْزء ا أرْيضا نر ُهور ِعنْدر اُ  أرَْحرُد، ور

ِزيِّ  (1) ناِِض امْلرنْرور لِْلقر

يِلل  أرَْحردر ْبِن عر
(2).  

نِميج  [1039] اُرونر احْلرْْضر ُد ْبُن هر  حُمرم 
اِمد  : ثنا أرُبو حر ُقْطنِيِّ ارر ا اإِلْسنراِد إىِلر الد  هِبرذر ور

ثننا  ،(3)

 ْ اُن َحر اَُّ  (4)در ر  يِلل اْلور ْبُن عر
، ثنا ُيوُنُس ْبنُن ُعبرْيند   ،(5) ، ثنا َحر اد  ةر لرمر ثنا أرُبو سر

نْن  ،(6) ، عر
ند  نْن حُمرم  عر

ِن الن بِيِّ  ، عر ةر ْيرر ْن ُعبرْيدِ  أريِب ُهرر اِئِب، عر  ْبِن الس 
ِ
طراء ْن عر ، عر ، ثنا َحر اد  ةر لرمر  ثناآل أرُبو سر

ِديث   ِمرْيلر حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثقنة ثبنت حجنة، مَضن ]835صدوَّ، مَض ] = نْختِيراِِنج نةر السِّ ِْيمر نوُب: هنو اْبنُن أريِب متر يج أر : هنو اْبنُن 833[. ور ند  حُمرم  [. ور

.  ِسِ ينر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.4ي يف "الصفا " )احلديث أخرجه الدارقطن

( منن طرينق أريِب 2252( )720( والفاللكنائي يف ُشح أصنول االعتقناد )7476وأخرجه ابنن ِحب نانر يف صنحيحه )

ِث، به.  اأْلرْشعر

ايِبِّ 4849( من طريق أيوب. والبخاري )7718وأخرجه أَحد ) ةر األرْعنرر ِْيلر ْوِف ْبِن أريِب َجر ، ثفالَهنا عنن ( من طريق عر

 ابن س ين، بنحوآل. وعزاآل حمقق املسند سهواا إىل "النزول" للدراقطني بدل "الصفا " له.

 (.527ذثرآل ابن حجر بنفس هذا االسم يف املعجم املفهرس ) (1)

ن (2) اِهْيمر األُمر ِعْيِد بنِن إِْبنرر يِلِّ بِن سر  أرَْحرد بن عر
ْكر  ُبو بر اِِض، أر اُ ، احلرافُِظ، القر نانِْيُف  ِوّي اإِلمر نُه ترصر ناِِض َِحْنص، لر ، قر ِزيج امْلرنْرور

يِق( ُطبِنعر األخن  يف املكتنب األإسنفالمي بتح ندِّ ْكنر  الصِّ ة(، ور )ُمْسنرِد أريِب بر شر
ائِ ا: ثتاب: )الِعْلم(، ور )ُمْسنرد عر قينق ِمنْهر

 األرنؤو . شعيب

: ثقة حافظ، س. تويف نحنو سننة ) ِزيِّ ( التقرينب 13/527هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )202قال ابن حجر عن امْلرْرور

(81.) 

( تصحف يف طبعة الغنيامن إىل "املْضيس". (3) ِميج  )احْلرْْضر

، البرْغدر  ِميج  احلرْْضر
ْيد  ْبِد اهللِ بِن َُحر اُرْونر بِن عر ُد بُن هر ، وثقه الدارقطني، سبقت ترَجته ]وهو حُمرم   [.866اِديج

اُن( تصحف يف طبعة الغنيامن إىل "مهران". (4) ْدر  )َحر

اِديج  (5) انر البرْغندر ْبنِد اهللِ بنِن ِمْهنرر نيِلِّ بنِن عر نُد بنُن عر  حُمرم 
نر  ْعفر ُبنو جر اَِلُ، أر ُد، العر وِّ ْبنُد احلرافُِظ، امْلُجر اُن"، العر ْندر ُبنُه "َحر قر اَُّ، لر ر  ، النور

انر ِمنْن  : ثر الر اِهنْي، قر ْفص  بُن شر ى أرُبو حر ور رر اِرفاا. ور ةا عر افِظاا، ثِقر انر فراِضفالا حر ْيُب: ثر
الر اخلرطِ الُِح، قر اِب الص   أرْصنحر

ِ
ُننبرفالرء

قُ  ارر الر الد  قر . ور نرةر )أرَْحردر ر سر . ُتُويفِّ ة  : ثِقر  (.13/49هن(. س  أعفال  النبفالء )272ْطنِيج

ْبِديج  (6) ، ثقة ثبت فاضل ورع، ع. التقريب )ُيْوُنُس بُن ُعبرْيِد بِن ِدْينرار  العر يج ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر  (.7909، أر
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ْبِد اهللِ ْبِن ُعْتبرةر  اهللِ ْبِن عر
، أرن  الن بِي   ،(1)  اخْلُْدِريِّ

ِعيد  ْن أريِب سر :  عر الر نَّنُو َوالنَّناُر، »قر َِ اْْلَ اْفَتَخَر

َبابَِرُة َواْْلُُلوُ  َواْلَ َفَقاَلِ  النَّارُ  نَُّو: َيْدُخُلنِي اْلُفَقَراُء َواْْلََساكُِْي. : َيْدُخُلنِي اْْلَ اُف. َوَقاَلِ  اْْلَ َْشَ

ََ لِلنَّارِ  ،  (2) َفَقا ء  تِي َوِسَعْ  ُكلَّ َءْ ََ لِْلَجنَِّو: َأْنِ  َرْْحَ : َأْنِ  َعَذاِِّب ُأِصيُب بِِك َمْن َأَشاُء. َوَقا

: َهْل ِمْن َمِزيد   َفأَ /أ[ 111/ ] َولُِكلي َواِحَدة  ِمنُْكََم ِمْلُ َها. َُ ا النَّاُر َفُيْلَقي فِيَها َوَتُقو َثََلَث  -مَّ

  َ ا : َقنْدِِّن  -َمرَّ َُ َْ َقَدَمُه َعَلْيَها َفُتْزَوَ َوَتُقنو إاِل  أرن  «.  (3) َقنْدِِّن  َحتَّي َيْأتَِيَها َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َفَيَض

ْيرر  ا ُهرر بر ِن الن بِيِّ أر : عر الر  .(4)« َقْ  َق ْ : »ةر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسُعوعُ  (1) ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعْتبرةر ْبِن مر ِِلج برْيِد اهلل ِ ْبِن عر  اهلُذر
، األرعْ د  ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر ى، ثقة فقيه ثبت، ع. التقريب )، أر  (.4309مر

ز  لِلن اِر". (2) عر ل  ور الر اهلل ُ جر قر الر لِلن اِر( هكذا يف األصل ويف طبعة الفقيهي، أما يف طبعة الُغنيامن: "فر قر  )فر

ْدِِن  (3) ْسبِي. النهاية يف غريب احلديث )قر  (.4/19: أرْي حر

: صنحيح. وإسنناد حنديث َأِِّب الدارقطني هذا اللفنظ بإسننادين، إسنناد حنديث أِّب هرينرة حديث صحيح، مْ  (4)

، ثقة ثبت، مَضن ] : حسن.َسِعيد   يج
ثِ : هو الت ُبوذر ةر لرمر ، ثقنة، مَضن ]950أرُبو سر ةر نلرمر : هنو ابنن سر [. 711[. وَحر ناد 

ن ِمعر َحر ناُد ْبنُن سر ِب: صدوَّ اختلط، سر
ائِ اُء ْبُن الس  طر عر ةر مننه يف احلنالني، مَضن ]ور [. وحممند النراوي عنن أيب 812لرمر

 هريرة: هو ابن س ين.

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.6احلديث أخرجه الدارقطني يف "الصفا " )

جناآل يف احلديث السابق.حديث أيب هريرة   : خر 

( من طريق أيب سنلمة 6837)( والطرباِن يف األوسط 959 – 3/958وأخرجه إبراهيم احلريب يف غريب احلديث )

. وأخرجنه 1/209موسى بن إسامعيل التبوذثي. وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيند ) ل  نِن ْبنِن بِنفالر ( منن طرينق احْلرسر

، بنه، 8طني يف الصفا  )الدارق ، ثفالثتهم: عن َحاد، عنن ينونس بنن ُعبرْيند  ِّ ِ فال    اْلُقرر َْحرِن ْبِن سر ْبِد الر  ( من طريق عر

ْن ُيوُنسر ْبِن ُعبرْيند  وأمته احل ْرِوآِل عر ْ ير : َلر ِِنج ر ريب، واختِآل الباقون. ولفظ االفتخار ذثرآل احلريب وابن خزيمة. قال الط ربر

. ةر لرمر  إاِل  َحر اُد ْبُن سر

 [.1047[ إىل ]1040وسيأيت من حديث أيب هريرة ]

 :وأما حديث َأِِّب َسِعيد  

نائِِب، هبنذا اإلسنناد، ( من ثفال11740( )11099فأخرجه أَحد )  ْبنِن الس 
ِ
ناء طر نْن عر ، عر ةر نلرمر ثة طرَّ عنن َحر ناِد ْبنِن سر

 وبلفظ االفتخار.

ننْت"؛ وحجتننه: أن  لفظننة  ْ "، وقننال إن  املحفننوظ هننو "اْحترج  ننرر وذهننب األلبنناِن إىل تضننعيف لفظننة االفتخننار "اْفترخر

عدآل، وَل يتميز هذا احلديث، وألن  جريراا روى عنن االفتخار رواها َحاد عن عطاء، وقد روى عنه قبل االختفال  وب

= 
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نن  اأْلرْشنيرُب، ثننا  [1040] سر ، ثننا حر اِِنج ناغر اَّر الص  ُد ْبُن إِْسحر ، ثنا حُمرم 
ْلرد  ُد ْبُن َمر ثرنرا حُمرم  د  بِِه: حر ور

بِينِب  حر ، ور نْختِيراِِنِّ نوبر السِّ أريج ، ور
ْن ُيوُنسر ْبِن ُعبرْيند  ، عر ةر لرمر نِهيِد َحر اُد ْبُن سر نِد ْبنِن  ،(1)ْبنِن الش  نِن حُمرم  عر

ِسِ ينر 
ْبنِد اهلل ِ ْبننِ  ،(2) ْن ُعبريِْد اهلل ِ ْبنِن عر ائِِب، عر  ْبِن الس 

ِ
طراء ْن عر ، عر

ِديِث َحر اد  ، بِِمريِْل حر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  عر

، أرن  الن بِي  
ِعيد  ْن أريِب سر ، عر :  ُعتْبرةر َِ اْْلَ »قرالر آُل «نَُّو َوالنَّارُ اْفتََخَر رر نرْحور ، ُثم  ذرثر

(3). 

[1041]   ِْ أرُبو طرالِب  احْلرافُِظ أرَْحرُد ْبُن نر ، ور
ْلرد  ُد ْبُن َمر نرا حُمرم  ثر د  بِِه: حر ور

نُد  (4) : ثننا حُمرم  االر قر

ْرب   الِِب ْبِن حر ْبُن غر
ِ ج  ،(5) فال    اْلُقرر َْحرِن ْبُن سر ْبُد الر  نْن ُينوُنسر  ،(6) ثنا عر ، عر ةر نلرمر ثنا َحر اُد ْبنُن سر

ُقوُل:  ُسولر اهللِ ير ِمْعُت رر : سر الر ، قر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسِ ينر ْن حُمرم  ، عر
ُيْلَقي ِ  النَّاِر »ْبِن ُعبرْيد 

 َُ َْ َقَدَمننننهُ  (7)  َهننننْل ِمننننْن َمِزينننند   :َأْهُلَهننننا َفَتُقننننو  َحتَّنننني َيْأتَِيَهننننا اهللُ َتَبنننناَرَ  َوَتَعنننناَ  َفَيَضنننن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-أي االحتجناج –األعمش عن أيب صالح عن أيب سعيد بلفظ:"احتجت"، وألن  أبا هريرة رواآل مرفوعاا هبذا اللفنظ  =

. 

املننذثور هنننا ويف احلننديث التنناِل. انظننر:  وَل يقننف األلبنناِن عننىل هننذا الشنناهد الصننحيح مننن حننديث أيب هريننرة 

 (.6199( حتت رقم )13/431ضعيفة )السلسلة ال

 . وانظر التاِل لزاماا.وهبذا يكون لفظ االفتخار ثابت من حديث أيب هريرة وأيب سعيد 

ِهْيِد األرْزِديج  (1) بِْيُب بُن الش  يج حر ِ ِْ ِهْيد  البر اُل: أرُبو شر ُيقر ، ور
د  ُبو حُمرم   (.1097ثقة ثبت، ع. التقريب )، أر

( سقطت هذآل العبارة من مطبوعتري الصفا  للدارقطني بتحقيق الغنيامن والفقيهي. (2) ِد ْبِن ِسِ ينر ِن حُمرم   )عر

، مَضن ]إسناده صحيح (3) ُقْطنِيج ارر ، وثقنه الند  وِريج ْبنِد اهللِ الندج ُبو عر : هو أر
ْلرد  ُد ْبُن َمر ناغر 983. حُمرم  الص  : ثقنة ثبنت، [. ور اِِنج

اأْلرْشيرُب: ثقة، مَض ]921مَض ] ، ثقة ثبت حجة، مَض ]849[. ور ْختِيراِِنج السِّ  [.833[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.7احلديث أخرجه الدارقطني يف الصفا  )

، أرُبو طرالِب   (4) ادر ْغدر ُث بر اُ ، حُمردِّ اِديج احلرافُِظ، امْلُْتِقُن، اإِلمر ِ بِن طرالِب  البرْغدر ِْ : أرَْحرُد بُن نر ُقْطنِيج ارر نالر الند  . قر اِرْيخ  ُمِفْيد  ، له تر

ننرةر ) نا ر سر ْبتناا. مر نةا ثر نانر ثِقر ْينُب: ثر
نالر اخلرطِ (. 15/68أعنفال  الننبفالء )هنن(. سن  323أرُبو طرالِب  احلرافُِظ ُأْستراِذي. وقر

 (.133( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )2/119وانظر: الريقا  البن قطلوبغا )

بِّيج  (5) ْرب  الض  الِِب بِن حر ُد بُن غر ْتراُ ، حُمرم  ، متر ر  ْعفر ُث، احلرافِظ، امْلُْتِقن، أرُبو جر دِّ اُ ، امْلُحر ، اإِلمر ادر ْغندر ِزْينُل بر ُر، نر ، النت ام  نيج ِ ِْ ، البر

د. منا  سنن ، ُجروِّ ة  ر: ثِقر ْوِضع آخر الر يِف مر قر ُئ. ور
انر ُ ْطِ ُه ثر ن  ، إاِل  أر ْأُمْون  ة  مر : ثِقر ُقْطنِيج ارر الر الد  نُه تسنُعونر 283ة )قر لر هنن( ور

اماا. س  أعفال  النبفالء )  (.13/390عر

، صدوَّ،  . التقريب ) (6) يج ِ ِْ ِحيج البر ْرب  اجُلمر  (.3890أرُبو حر

ا... الخ( ليست يف مطبوعتري الصفا  للدارقطني بتحقيق الغنيامن والفقيهي. (7) ْأتِيرهر ت ى ير  )حر
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 َُ  .(1)«َقْ  َق ْ  :َوَتُقو

نر ور  [1042] نِعيِد ْبنِن ُعنرْيامر  ْبنِن سر
نْيِ ، أبنا أرَْحرُد ْبُن احْلُسر

ِعيد  ِد ْبِن سر نرا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ثر د   بِِه: حر

نْيُ ْبُن َُمراِرَّ   ،(3)ثنا أريِب  ،(2) ،  ،ثنا ُحصر ْن ُيوُنسر ْبِن ُعبرْيد  يِّ عر نالِح  امْلُنرِّ صر ، ور
اُودر ْبِن أريِب ِهنْند  در ور

ِن الن بِيِّ  ،(4) ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسِ ينر ْن حُمرم  َُ : »عر َُ َجَهنَُّم ُيْلَقي فِيَها َوَتُقو َهْل  :َِل َتَزا

بَّاُر  َْ اْْلَ   َحتَّي َيَض
َُ  فِيَها َقَدَمُه؛ - (5) َتَباَر َ  -ِمْن َمِزيد   .(6)« َقْ  َق ْ  :َفُهنَالَِك َتنَْزِوي َوَتُقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحيح كسابقه، وهذا إسناد جيد (1)

 ف.( ومن طريقه أخرجه املصن8ِّاحلديث أخرجه الدارقطني يف الصفا  )

، يقال يف أبيه أيضاا "احلسن"، وقيل: بل هو جدآل. فهو أَحد بن حممد بن احلسني (2) اُز الُكويِفج ِ ج اخلرز  ْبِد اهللِ الُقرر ُبو عر بنن  أر

 سعيد. وهو جهول.

(   العلميننة، وتصننحف فيهننا اإلسننناد، 2126أخنرج لننه احلنناثم مننن طريننق ابننن عقنندة عنننه عننن أبيننه. املسننتدرك )

 (.2158ن  : دار التأصيل )والتصويب م

ذثرآل النجا  والطويس يف رجاهلام، وقال الطويس يف الفهرست: )له ثتاب الننوادر، ومنن أصنحابنا منن عندة منن 

 َجلة األصول(. وقال اجلواهري: )جهول(.

( املفيند منن معجنم رجنال احلنديث 80( الفهرست له )6013( رجال الطويس )227: رجال النجا  )يف ترَجته

 (.24اهري )صللجو

 (.44/365وجاء  نسبته إىل الكوفة "الكويف" يف إسناد عند ابن عساثر يف تار ه )

. وَل أجد له ترَجة مسنتقلة سنوى يف معجنم رجنال احلنديث -انظر الرتَجة السابقة  -جهول أيضاا، أخرج له احلاثم  (3)

، 6/291نظننر: معجننم رجننال احلننديث )واملفينند مننن املعجننم؛ لننورودآل يف ترَجننة غنن آل. قننال اجلننواهري: جهننول. ا

 (.169( املفيد من معجم رجال احلديث )ص3425رقم

يج  (4) اِدع  امْلُرِّ ِشِ  ْبِن ور الِح  بُن بر ، ضعيف،  . التقريب )صر اصج اِهُد القر ُبو برِْش  الز   (.2845، أر

".ثذا يف األصل،  (5) اىلر عر تر كر ور برارر  والذي يف مطبوعتري الغنيامن والفقيهي: "تر

، مَضن ]حديث صحيح، وهذا إسناد موضوع (6) ُقْطنِيج ارر ُه الند  فر نع  ، ضر ةر : هنو اْبنُن ُعْقندر
ِعيد  ِد ْبِن سر  [.797. أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

نْيُ ْبُن َُمراِرَّ  ور  ُقْطنِّي: يضنع احلنديث.عنه قال : ُحصر ارر : ثقنة منتقن، ثنان هينم   [.797مَضن ] الد  اُودر ْبنِن أريِب ِهنْند  در ور

 [.765بأخرة، مَض ]

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.9احلديث أخرجه الدارقطني يف الصفا  )
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ا ِمْن حر  نر ُهور ِعنْدر ى" اِلْبنِن امْلُْهترنِدي بِناهللِ ور ْغرر ِة الصج ْن أرنرس  يِف "امْلرْشيرخر ةر عر ترادر ِديِث قر
يِف  ،(1) ور

اُودر  "البرْعِث" اِلْبِن أريِب در
اآُل خ    ،(2) ور رر

(3). 

، أبننا  [1043] ْيند  نُد ْبنُن أريِب زر ، أبننا حُمرم  لِينل  يرى، أبننا ُيوُسنُف ْبنُن خر ْ اَُّ ْبُن حير نرا إِْسحر ر أرْخربر

ناذ   نُد بنُن ُمعر ، ثننا حُمرم  اِِنج ر اِسنِم الط نربر ُبنو القر ناآل، أبننا أر َْحرنُد اْبنُن فراذشر ، أبننا أر ِعيلر ُْموُد ْبنُن إِْسنامر حمر

بِيج  احلرلر
يج  ،(4) ِ اِهيمر التجْسنرتر ِزيُد ْبُن إِْبنرر ، ثنا ير ِعيلر ى ْبُن إِْسامر ،  ،(5) ثنا ُموسر نِد ْبنِن ِسنِ ينر نْن حُمرم  عر

ِن الن بِيِّ  ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ْوِل اهللِ  عر ]َّ:   چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  يِف قر

30]  : الر َُ إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِو ُيْلَقي ِ  النَّاِر َوَتقُ »قر َْ َقَدَمُه و َُ َحتَّي َيَض   َفََل َتَزا
: َهْل ِمْن َمِزيد 

: َقْ  َقْ . َفَينَْزِوي َبْعُضَها إَِ  َبْعض   َُ  .(6)« فِيَها َفَتُقو

ْييِلج  اآُل اْلُعقر ور رر
دِّ  (7) ْن جر ال   ،(8)آِل عر اِج ْبِن ِمنْهر ج  ْن حر ىلر  ،(9) عر ا عر ْوُقوفا ، مر اِهيمر ِزيدر ْبِن إِْبرر ْن ير عر

. ةر ْيرر  أريِب ُهرر

اِسطِيج  [1044] ْهل  الور ُم بُن سر : ثنا أرسلر اِِنِّ ر ا اإِلْسنراِد إىِلر الط ربر هِبرذر ور
نانر  ،(10) بر ُد بُن أر ثنا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.735(. وسبقت ترَجة ابن املهتدي ]16مشيخة أيب احلسني ابن املهتدي الصغرى ) (1)

، ثقة ثبت، مَض ]57ِجْستراِِنِّ )البرْعث أليب بكر ابن أيب داود السِّ  (2) ةر امر  [.793(. قتادة: هو ابن ِدعر

 (.39، 38، 37)-(2848(، صحيح مسلم )7384( )6661( )4848صحيح البخاري ) (3)

ناِذ ْبنِن ُسنْفيرانر ْبنِن امْلُْسنترهِ  (4) ُد ْبُن ُمعر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُدوَُّ، أر ُر، الص  م  ُث، امْلُعر دِّ اُ ، امْلُحر ، لِ اإِلمر بِنيج ، ُثنم  احلرلر نيج ِ ِْ نْنِزيج البر ، العر

اُن. تويف سنة )  (.13/536هن(. س  أعفال  النبفالء )294ُدر 

، ثقة ثبت، إال يف روايته عن قتادة ففيها لني، ع. التقريب (5) يج ِ ِْ  البر
ِعْيد   (.7684) أرُبو سر

، ثقة ثبنت، 773رجال اإلسناد إىل الطرباِن: سبقوا ] إسناده صحيح. (6) يج
ثِ ةر الت ُبوذر لرمر : هو أرُبو سر ِعيلر ى ْبُن إِْسامر [. ُموسر

 [.950مَض ]

نة" ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه الطرباِن يف "ثتاب السج

يج 1/111يف الضعفاء الكب  ) (7) .( يف ترَجة أر يِّ
ي ةر احْلربرطِ ، أريِب ُأمر

 وبر ْبِن ُخو  

. سن  أعنفال  الننبفالء ) (8) ْييِلِّ  الُعقر
د  ِزْيدر ْبِن حُمرم  ِه ير آل ألُمِّ دِّ ِمعر ِمْن جر (. وَل أجند 15/237قال الذهبي يف ترَجة العقييل: سر

 له ترَجة.

، ثقة فاضل، ع. ال (9) يج ِ ِْ يج البر
طِ  األرْنامر

د  ُبو حُمرم   (.1137تقريب )أر

اِسنطِّي  (10) بِينب الور اِد بِن حر ْلم بن ِزير ْهِل بِن سر ُم بُن سر ِن أرْسلر ُث، أرُبو احلرسر دِّ ُدوَُّ، امْلُحر ُف بِنن احلرافُِظ، الص  ُيْعنرر از، ور ز  ، النر 

= 
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اِسطِيج  الور
اِعيج  ،(1)  اخْلُزر

الِد  اُن ْبُن خر ثنا ِعْمرر
 ح (2)

ناُبوِريج  ْيسر نْهل  اجْلُنْدر نيج ْبنُن سر ِ نرا الرس  ثر د  حر ور
نْيد   ،(3) ْبنُد اهللِ ْبنُن ُرشر نُة ْبنُن  ،(4) ثننا عر ثننا ُج اعر

 ِ ْ بر الزج
 ]ح[ (5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُهور صر  = ل(، ور ِحيِح. تنويف سننة )برْحشر ، يصلح للص  ا   ، إِمر ْبت  ، ثر ة  : ثِقر الر َخِيس احلوزيج اِسطر )مطبوع(، قر اِريِخ ور اِحُب تر

( إرشناد القنايص والنداِن إىل 2/352(. وانظر: الريقنا  البنن قطلوبغنا )13/553هن(. س  أعفال  النبفالء )292)

 (.277تراجم شيوخ الطرباِن )

اِن ب (1) بر ُد بُن أر لرِميج حُمرم  انر السج اُن، صدوَّ تكلم فيه األزدي، خ. التقريب )ِن ِعْمرر ِن الط ح   (.5688، أرُبو احلرسر

البِني، قنال أبنو حناتم: ضنعيف احلنديث. وقنال ابنن  عمران بن خالد بن طليق بن عمنران بنن حصنني اخلزاعني (2)

ن اير ور نرد منن الرِّ ناج بِنامر اْنفر نفالر جينوز ااِلْحتِجر نا  فر ِديث الريِّقر ا الر يشبه حر مر ب ور
ائِ جر ة اْلعر ر ِْ نُه أهل اْلبر ا . حبان: روى عر

تنناريخ اإلسننفال   (2/124( املجننروحني البننن حبننان )6/297وقننال أَحنند: مننرتوك احلننديث. اجلننرح والتعننديل )

 (.6/171( لسان امليزان )3/236( ميزان االعتدال )4/701)

اُبوِريج  (3) ْيسر انر اجْلُنْدر ْربر ْهِل ْبِن خر يج ْبُن سر ِ ، حيدث عن عبند اهلل بنن رُ  قال السمعاِن: الرس  اِِنج نةر ْبنِن اخلرْربر  بنسنخِة ُج اعر
نْيد  شر

". ما  سنة ) تر ج هِبِامر : "الر حُيْ
ْيد  . وقال البيهقي عنه وعن شيخه ابن ُرشر ِ ْ بر  هن(.289الزج

( 413( ذينل مينزان االعتندال )6/753( تناريخ اإلسنفال  )5/77( األنسناب )11591السنن الكربى للبيهقني )

 (. وانظر الرتَجة التالية.460إىل تراجم شيوخ الطرباِن ) ( إرشاد القايص والداِن4/22لسان امليزان )

نةر  (4) ، قنال ابنن عندي يف ترَجنة "ُج اعر ِ ْ بر ةر ْبِن النزج ثر بنسخِة ُج اعر د  ، حر اُبوِريج ْيسر َْحرِن اجْلُنْدر ْبِد الر  ُبو عر نْيد  أر ": )فأمنا اْبنُن ُرشر

ةر نسخة طويلة ا وحارض ْبن مطهر: فعندَها عن ُج اعر ْعُضنهر ِمنُل بر ْ نةر حير ، وعامنة منا يروياننه وغ َهنا منن حنديث ُج اعر

( مِم ْن حيتمل ويكتب حديريه(. قنال البيهقني: ال حينت  بنه، وقنال ابنن حجنر: أحند الضنعفاء.  ةر هو )أي ُج اعر ا، ور ْعضا بر

نُر  ْعفر نِي جر ثر ند  : ثننا  وذثرآل ابن حبان يف الريقا  وقال: مستقيم احلديث. وقال أبو عوانة: )حر نالر ، قر  اجلرنْوِزيج
ند  ْبنُن حُمرم 

بر ابن قطلوبغا عىل قول البيهقي "ال حيت  به" فقال: وال أدري ألي  ء. ...(. وعق  ةا انر ثِقر ثر ، ور
ْيد  ْبُد اهلل ِ ْبُن ُرشر  عر

. مسننتخرج أيب عوانننة )8/174( الكامننل يف الضننعفاء )8/343الريقننا  البننن حبننان ) ننةر  (7044( ترَجننة ُج اعر

( 4/477( لسنان املينزان )469( ذينل مينزان االعتندال )5/596( تاريخ اإلسفال  )3/349األنساب للسمعاِن )

 (. وانظر الرتَجة السابقة.462( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )6/17الريقا  البن قطلوبغا )

ي: ضنعيف. وقنال أَحند: َل يكنن بنه أبو عبيدة األزدي البِي، قال ابن خراش: ليس مما يعترب بنه. وقنال الندارقطن (5)

 بأس يف نفسه. وقال ابن حبان: مستقيم احلديث عن الريقا . وقال ابن عدي: هو مم ْن حُيتمل، وُيكتب حديريه.

( 6/463( لسننان امليننزان )242( سنننن النندارقطني )7/517( الريقننا  )8/420( )1/154اجلننرح والتعننديل )

 (.697التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )
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يرننى(  ْ ننْهُل ْبننُن )حير ، ثنننا سر نناِجيج يرننى الس  ْ ننا ْبننُن حير ِري  ثر نرا زر ثر نند  حر ور
نُْصننور   ،(1) ْمننُرو ْبننُن مر ثنننا عر

ْييِسج  اِسبِيج  ،(2)اْلقر  الر 
ل  نالر  ،(3)ثنا أرُبو ِهفالر : قر نالر ةر قر ْينرر نْن أريِب ُهرر ، عر ِد ْبِن ِسنِ ينر ْن حُمرم  ُهْم: عر ُثلج

ُسوُل ا َْ َقَدَمنُه َعَلْيَهنا، َفُهنَالِنَك ََتَْتلِنُئ : »هللِ رر   َحتَّي َيَض
: َهْل ِمْن َمِزيد  َُ ُيْلَقي ِ  النَّاِر َوَتُقو

: َقْ  َق ْ  َُ  .(4)« َوَينَْزِوي َبْعُضَها إَِ  َبْعض  َوَتُقو

اِريِّ  ُهور يِف الُبخر ، ور ْوف  ا: عر ِن اْبِن ِسِ ينر أرْيضا ورواآل عر
(5). 

ر  [1045] ا أرْخربر نر ْنبرأر ، أر اِزيِّ  اْبُن الشِّ ر
 ِْ ُبو نر ا أر نر

، أبننا  (6) نانر الُعْلبِنيج س  يِلِّ ْبِن حر ا ْبُن عر ِري  ثر زر

ناسِ  ِد اْبنُن الل ح  ِد ْبِن حُمرم  ُد ْبُن حُمرم  اِِل حُمرم  ُبو امْلرعر نُد ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن أر نِن حُمرم  ُبنو احلرسر ي أر ندِّ ، أبننا جر

د   ناِِض،حُمرم  نانِع  القر ْبنُد اْلبرناِقي ْبنُن قر يِلل البراِدي، ثننا عر ِن أرَْحرُد ْبُن عر نيج ْبنُن  ، أنا أرُبو احلرسر ِ ثننا الرس 

ْيد   ْبُد اهللِ ْبُن ُرشر ، ثنا عر اُبوِريج ْيسر ْهل  اجْلُنْدر ُة ْبُن السر ةر ُج اعر ُبو ُعبرْيدر نِد ، ثنا أر نْن حُمرم  ، عر تركِيج ْ ِ العر بر زج

ُسننوُل اهللِ  ننالر رر : قر ننالر ةر قر ْيننرر ننْن أريِب ُهرر ، عر نَّننُو َوالنَّنناُر إَِ  اهللِ : »ْبننِن ِسننِ ينر ، اْخَتَصننَمِ  اْْلَ

نَّوُ  :َفَقاَلِ  النَّارُ  وَن  َوَقاَلِ  اْْلَ ُ بَّاُروَن َواْْلَُتَكبي ِِ  َما :َما ِِل َيْدُخُلنِي اْْلَ ِِل َينْدُخُلنِي ُفَقنَراُء النَّنا

تِني ُأِصنيُب َوِسَقاُطُهمْ  ََ لِلَجنَّنِو َأْننِ  َرْْحَ ََ لِلنَّاِر: َأْنِ  َعَذاِِّب ُأِصيُب بِِك َمْن َأَشناُء. َوَقنا   َفَقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نناُبوِريج  (1) ْيسر يرننى( ثننذا يف األصننل، والننذي ذثننرآل املننزي يف الننرواة عننن عمننرو بننن منصننور: "سننهل ْبننن بحننر اجْلُنْدر ْ )حير

 (.22/249السكري". هتذيب الكامل )

ْهُل ْبُن  ، ثنا سر اِجيج ا الس  ِري  ثر نرا زر ثر د  حر ْحر  وقد ذثر الطرباِن إسناداا قال فيه: )ور اُبوِريج  بر ْيسر ... بمريل إسنناد حنديث اجْلُنْدر

ا:  ْهرَ »الباب، فذثر حديريا مرفوعا  (.2036انظر الدعاء للطرباِن )..«. َِل َتُسب وا الدَّ

 ، ناُبورر ْيسر ن اُد، من أهنل ُجنْدر  القر
د  ُبو حُمرم  ، أر ْحر  ْهُل ْبُن بر : ذثرآل ابن حبان يف الريقا  قال: )سر ْحر  ْهُل ْبُن بر سر نن ور ينروي عر

لِيد الط   ن آل(. الريقنا  )أيب اْلور غر ناُرون ور اك بن هر ح  نُه الض  ثنا عر د  َجع، حر اَّ، مِم ن صن ف ور أهل اْلعرر (. 8/293يراليِِسّ ور

 (.1566( نريل النبال )5/151وانظر: الريقا  البن قطلوبغا )

ّي القداح، صدوَّ، ر. التقريب ) (2) ِ ِْ  (.5118أبو عريامن البر

ْيم  اْلبر  (3) ُد ْبُن ُسلر يج حُمرم  ِ  (.5923. التقريب )4، صدوَّ فيه لني، خت ِْ

: ثقة فقيه، مَض ]صحيح، وهذه السانيد الثَلثو ضعيفو (4) اِجيج ا الس  ِري  ثر  [. وانظر التاِل.755. زر

ايِبج 4849صحيح البخاري ) (5) ةر األرْعرر ِْيلر : هو بُن أريِب َجر ْوف   [.912، ثقة رمي بالقدر وبالتشيع، مَض ]( عر

نة عبند ا (6) اير ، ِرور ِ ْ بر نةر ْبنِن النزج نِديِث ُج اعر : ذثر ابن حجنر  سنامعه لنن )الري ناِِن منن حر ةر هلل بنن هبذا اإلسناد من زثريا إىل ُج اعر

(. املعجم املفهرس ) ْيد   (.1507ُرشر
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  ُثمَّ 
: َهْل ِمْن َمِزيد  َُ : َفُيْلَقي ِ  النَّاِر َفَتُقو ََ ُيْلَقي  بِِك َمْن َأَشاُء، َولُِكلي َواِحَدة  ِمنُْكََم ِمْلُ َها. َقا

ب  َتَبناَرَ  َوَتَعناَ  فِيَها َفتَ  ُْ الرَّ   ُثمَّ َيَض
: َهْل ِمْن َمِزيد  َُ   ُثمَّ ُيْلَقي فِيَها َفَتُقو

: َهْل ِمْن َمِزيد  َُ ُقو

: َقْ  َق ْ  َُ ْسبِي «. َقَدَمُه َعَا النَّاِر، َفَينَْزِوَي َبْعُضَها إَِ  َبْعض  َوَتُقو ْط قْط: حر ْعنرى قر مر
(1). 

ْبُد ال [1046] نرا عر ر َْحرِن ْبُن ُيوُسفر أرْخربر ر 
اِمنِد اْبنُن  ،(2) ُبنو حر ا أر نر ْنبرأر ، أر اِريِّ يِلج اْبُن اْلُبخر أبنا عر

ونر  ُ ْ نُْصوِر اْبُن خر ، أنا أرُبو مر الِقر ُجور
ِة  ،(3) مر

ِر اْبُن امْلُْسلِ ْعفر أنا أرُبو جر
لِّنُص،  ،(4) ناِهر  امْلُخر أنا أرُبو طر

ْبِد اهللِ ْبنِ  ْيف   ثنا أرَْحرُد ْبُن عر ب ةر  ،(5) سر ُر ْبُن شر ثنا ُعمر
ِزيِر  ،(6) ثنا ابُن أريِب النور

نْن  ،(7) ثننا ُسنْفيراُن، عر

نعر فِ  ت ى يرضر ن ُم حر هر ْترلُِئ جر : متر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر
 
طراء ْن عر ، عر ْمِرو ْبِن ِدينرار  ِوي عر يرنْنزر نُه، فر مر در نا قر يهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.947ابن قانع: مضوا ] . ورجال اإلسناد إىلصحيح، وهذا إسناد ضعيف (1)

ْ ِ يف حديريه ) بر ُة ْبُن الزج ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف، مع اختفالف يف بعض األلفناظ، وانظنر 7احلديث أخرجه ُج اعر

 ما سبق.

َْحرنِ  (2) ْبِد الر  يِّ عر
ثِ َْحرِن ْبُن ُيوُسفر اْبِن الز  ْبُد الر  ناِعيج  عر ْهنِر اْلُقضر نيِلِّ ْبنِن أريِب الز  ْبِد امْلرلِِك ْبِن ُيوُسفر ْبنِن عر ْبِن ُيوُسفر ْبِن عر

اِج ال يِن أريِب احْلرج  راِل الدِّ ْيِخ َجر رر اْبُن الش  ُبو ُعمر أر ِج ور رر ُبو اْلفر يِن أر ْيُن الدِّ ، زر ْلبِيج جر اْلكر نر  خر ، ور برناَّر ترنبر الطِّ ، ثر يج ْشِقيج امْلِزِّ مر دِّ

ر  ُتُويفِّ الِِدآِل، ور ْعدر ور ْشقر بر ِة بِِدمر اِر احْلرِديِث النجوِري  ةر در ْشيرخر ىل  مر ور تر ِديرياا، ور ِعنير حر ْربر ننرةر )لِنرْفِسِه أر هنن(. معجنم الشنيوخ 749 سر

 (.69للسبكي )

اُ ، امْلُعر  (3) ْيُخ، اإِلمر اِديج الش  ونر البرْغندر نْ ُ نِن بنِن خر ْبنِد امْلرلِنِك بنِن احلرسر نُد بنُن عر  حُمرم 
نُْصنْور  ُبنو مر ، أر

ِ
اء ْيُخ الُقنر  ُر، شر ، امْلُْقنِرُئ، م 

نُِّف ثِتراِب )امْلِْفتراِح  ب اُس، ُمصر اِرْيخر اخلرطِينِب( الد  ُخ )تر نْسر انر ير اِ ، ثر اءر ّضِح( يِف الِقرر تراِب )امْلُور
ثِ ، ور رْشِ اءاِ  العر ( يِف الِقرر

. تنويف سننة )
ِ
اء اإِلْقنرر ِة ور ور ى النتِّفالر ُه ُشنغل  ِسنور ا لر ، مر الِح  ة  صر : ثِقر اِِنج ْمعر الر الس  بِيُعُه. قر ير هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 539ور

(20/94.) 

دِ  (4) ُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ر  حُمرم  ْعفر ْقِت، أرُبو جر الُِح، ُمْسنُِد الور يُل، الص 
ُة، اجلرلِ اُ ، الريِّقر يُخ، اإِلمر نِن بنِن ُعبرْينِد  الش  سر رر بِن حر بِن ُعمر

لرِميج  يِل السج فر الِِد بِن الرج ْمِرو بِن خر نِة. بِن عر ِينلر الّطِريقر ِع، َجر امر ريِْ ر الس  ِحيح األُُصوِل، ثر انر صر ِة، ثر مر
، اْبُن امْلُْسلِ اِديج ، البرْغدر

احِلاا.  ةا صر انر ثِقر : ثر ونر ُ ْ ْضِل بُن خر ُبو الفر الر أر نرةر )قر ر سر  (.18/213هن(. س  أعفال  النبفالء )465ُتُويفِّ

. تويف سنة ) (5) ، قال اخلطيب: ثان ثقةا ِجْستراِِنج اِرُض السِّ ْكر  الفر ُبو بر (. وانظنر: تناريخ 5/372هن(. تاريخ بغنداد )316أر

 (.1/375( ثقا  ابن قطلوبغا )2/184( طبقا  الشافعية الكربى )7/302اإلسفال  )

ُر  (6) ب ةر ْبِن عر بْ  ُعمر  شر
اذ  يج يبِ ُن أريِب ُمعر ِ ْ  النجمر

ْيد  ةر ْبِن زر ، صدوَّ، َّ. )در يج الن ْحِويج األرْخبراِريج ِ ِْ  البر
ْيد  ُبو زر  (.4918، أر

رر  (7) اِهيُم ْبُن ُعمر  اهلراِشِميج  إِْبرر
ف  ، صدوَّ، خ ْبِن ُمطررِّ يج ِزيِر امْلركِّ اَّر اْبُن أريِب الور اُل: أرُبو إِْسحر ُيقر و، ور ْمر   (.222. التقريب )4، أرُبو عر
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ا إىِلر برْعض   ْعُضهر ْط  بر ْط قر ُقوُل: قر تر ور
(1). 

ْعُقوبر  [1047] : )ثنا ُيوُسُف ْبُن ير ْييِلج الر اْلُعقر قر ور
اِهيمُ  ،(2) نار   نا إِْبرر ْبُن برش 

ثننا ُسنْفيراُن،  ،(3)

ُسنوُل اهللِ  الر رر ُقوُل: قر ةر ير ْيرر ا ُهرر بر ِمْعُت أر ، سر
 
طراء ْن عر ، عر ْي   اْبِن ُجرر  ور

ْمِرو ْبِن ِدينرار  ْن عر َِل : »عر

 َُ ُقوُل: « (4) طِي َقطِيقَ  :ََتَْتلُِئ َجَهنَُّم َحتَّي َيُكوَن َكَذا َوَكَذا، َفَينَْزِوي َبْعُضَها إَِ  َبْعض  َوَتُقو ، تر

ْسننننبِي  ْسننننبِي حر حر
نننننْ  .(5) ننننِديِث اْبننننِن ُعيرْينرننننةر عر ا أرْصننننل  يِف حر ننننْيسر هِلرننننذر : لر ننننْييِلج ننننالر اْلُعقر  قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ةر هبذا اإلسناد موقوفاا، وقد خولف يف (1) : 770احلديث التاِل. ابن البخاري: مَض ] هكذا رواآل ابن شر الِنقر [. وابنن ُجور

، ثقنة ثبنت، مَضن ]866[. واملخلِّص: مَض ]826مَض ] يج ِحيج امْلركِّ : هو اجُلمر ْمُرو ْبُن ِدينرار  ناُء: 780[. وعر طر عر [. ور

، ثقة، وقيل: تغ  بأخرة، وَل يكرير ذلك منه، مَض ] براح   [.741هو اْبُن أريِب رر

( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وَل يذثر ابن حجر سامعه 791خرجه املخلص يف الرابع من املخلصيا  )احلديث أ

 هبذا اإلسناد.

ِعيلر بنِن  (2) ْعُقوبر بِن إِْسامر  ُيوُسُف بُن ير
د  ُبو حُمرم  اِِض، أر ُة، القر ، الريِّقر بِْ ُ ِقْيُه الكر اُ ، احلرافُِظ، الفر ْينِد بننِ اإِلمر نم   َحر ناِد بنِن زر ِدْرهر

انِنِه بِ  األرْزِديج  مر نانر أرْسننردر أرْهنِل زر ثر نرِن، ور انِْيِف يِف السج اِحُب الت صر ، صر اِديج يج األرْصِل، البرْغدر ِ ِْ ْوالرُهُم، البر . مر ادر نالر برْغندر قر

نرةر ) ا ر سر احِلاا. مر ةا صر انر ثِقر ْيُب:ثر
 (.14/85هن(. س  أعفال  النبفالء )297اخلرطِ

يج  (3)
ائِ رر ار  اجلرْرجر اِهيُم بُن برش  اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ُث، امْلُِفيُد، أر دِّ اُ ، امْلُحر ِ اإِلمر ِْ . ، ُثم  البر اِحُب ُسْفيرانر بنِن ُعيرْينرنةر ، صر اِديج مر ، الر  يج

قاله الذهبي. اختلف فيه أهل اجلرح والتعديل، فبعضهم وثقه، وضنعفه آخنرون. قنال أَحند: ثنان يكنون عنند ابنن 

قنب اهللت ُعيرينة، فيقو ، فيجوز إليه اخلراسانية، فيميل عليهم ما َل يقنل ابنن ُعيريننة، فقلنت لنه: أمنا تتقني اهلل، أمنا ترا

ابِطاا  انر ُمْتِقناا، ضر : ثر الر اْبُن ِحب انر قر . ور ُدوَّ  ُهور صر ، ور
ِ
ء ْ ْعدر الَّش   بر

ِ
ء ْ ُِم يِف الَّش  : هير اِريج الر الُبخر قر ْهراا.ور ِحبر ُسْفيرانر در  ، صر

، ثم ثنان حيْضن ج السنه بعند، وقد َجع الشيخ عبد الرَحن املعلمي بني أقواهلم، فذهب إىل أنه سمع من سفيان قدياما

فربام أبدل سفيان ثلمة بأخرى عىل ما هو معروف عنه يف الرواية باملعنى، ف ذا فرغ سفيان أمىل إبنراهيم عنىل النناس 

( سن  أعنفال  1/430سامعه القديم، فهذا توسع يف الرواية باملعنى ال يوجب جرحناا. انظنر: الكامنل يف الضنعفاء )

 (.1/278( التنكيل للمعلمي )10/510النبفالء )

)قرطِي قرطِي( ثذا يف األصل واملحدث الفاصل وهتذيب الكامل. وجاء يف ضعفاء العقييل   العلمية: "قنط قنط"، ويف  (4)

اِويِّ ) سر ْ ْطنِني". وَجيعهنا بننفس املعننى، والننون: للوقاينة، وبعضنهم حينذفها. انظنر: 1/184طبعة الرسِّ ْطنِني قر (: "قر

ة قطط. (20/37( تاج العروس )5/14العني للخليل )  ماد 

ُهْرُمِزيج يف املحدث الفاصل )ص (5) امر  ( عن يوسف بن يعقوب، به.333أخرجه الر 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 453 
 

ْمر   نِديريرنْيِ  ،(1)و عر ، حر
 
ناء طر نْن عر و، عر ْمنر  نْن عر ، عر نْدر اْبِن ُعيرْينرةر ، إِن امر عر ْي   ِن اْبِن ُجرر الر عر ور

الر : » (2)

ْهرر  ُسبجوا الد  ة  »ور  (3)« تر ة  يِف ِهنر  أر ِت اْمنرر بر نْنُه  (4)« ُعذِّ ْي   عر نِن اْبنِن ُجنرر آُل عر ِعنْندر . ور
نْيِ ْوُقنوفر نا مر ِيعا َجر

نْهُ  ِديريرنْيِ  (5)عر حر
ا:  ،(6) نُدَُهر نا »أرحر مر ْعنراُثْم، ور ُسنوُل اهللِ أرْسنمر نرا رر عر نامر أرْسنمر ، فر ة  اءر  ِقنرر

ة  نفالر يِف ُثنلِّ صر

اج   ِهنير ِخندر نا بِنُأ ِّ اْلُقنْرآِن فر ُأ فِيهر  الر ُيْقنرر
ة  نفالر ْينرا ِمنُْكْم، ُثنلج صر ى ِمن ا أرْخفر أرْخفر

نْن أريِب  .(8)«  (7) عر ور

ةر  ْيننرر ننْف : »ُهرر فِّ ننا فرخر اما ا ُثنْننتر إِمر اِهيُم ْبننُن  ،(9)« إِذر ا إِْبننرر ننذر نناءر هِبر ْينننر جر الر أرْدِري ِمننْن أر ، ور ْوُقننوف  مر

ت.(  ار  برش 
 /ب[111/ ] .(10)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار  يف احلديث السابق، واهلل أعلم. (1) اِهيُم ْبُن برش  : توبع فيها إِْبرر ْمِرو ْبِن ِدينرار   رواية عر

ِديريراِن". (2) ( ثذا، واجلادة: "حر ِديريرنْيِ  )حر

طرناء: 1/333( اإلرشاد للخلييل )1307( معجم ابن املقرئ )8856( )5552املعجم األوسط ) (3) ( وجاء عندآل أن عر

، فتنب ه. ار  سر  هو ابن ير

، مرفوعاا.152)-(2243َل أجدآل من هذا الطريق. وأخرجه مسلم ) (4) ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر بِيِه، عر ْن أر ، عر ا    ( من طريق ِهشر

نُْه( ثذا يف األصل، ويف (5) نُْه عر ". )عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  عر
 
طراء ْن عر  الضعفاء الكب : "عر

ِديريراِن". (6) ( ثذا، واجلادة: "حر ِديريرنْيِ  )حر

اُج  (7) در ان. النهاية البن األث  )اخْلِ  (.2/12: النجْقصر

 .يف حتقيقه للمسند ( من هذا الطريق، وصححه شعيب األرنؤو 7696أخرجه أَحد ) (8)

 (. وسقط "عطاء" من املصن ف.2474( السنن الكربى )3715مصنف عبد الرزاَّ ) (9)

. ونقلنه املنزي يف 1/48هذا النص نقله املصنُِّف من الضعفاء الكب  للعقييل ) (10) ناِديِّ مر نار  الر  ش  اِهيمر ْبنِن بر ( ترَجة: إِْبنرر

ْي   60 - 2/58هتذيب الكامل ) ْييِلِّ بطوله. ابن ُجرر  [.741، هو عبد امللك، ثقة يدلس ويرسل، مَض ]( عن الُعقر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 454 
 

ى:
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
 ب

  [28]حممد:  چې  ې    ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ 

ْن  [1048] ِل، عر امر ْينرِب اْبنرِة الكر ىلر زر ْأُ  عر رر قر
لِينُل اْبنُن  (1) ، أبننا خر ةا نازر لِيل  إِجر ُيوُسفر ْبِن خر

 
ِ
اء جر أريِب الر 

د   ،(2) نفال  ْكنِر اْبنُن خر ُبنو بر ْبنِد اهللِ، ثننا أر َْحرنُد ْبنُن عر ، أبننا أر ُن ْبنُن أرَْحرندر أبنا احلرسر
ثننا  ،(3)

ةر احلراِرُث ْبُن أريِب أُ  امر سر
ِعيد   ،(4) اِمر   -ثنا سر و  ،(5) -ُهور اْبُن عر ْمر  ِد ْبِن عر ْن حُمرم  عر

بِيهِ  ،(6) ْن أر  ،(7)عر

نناص   ق  ننةر ْبننِن ور مر ْلقر آِل عر نندِّ ننْن جر ننال   (8) عر ُجننل  برط  ننانر رر : ثر ننالر قر
(9)  

ِ
اء ننرر  األُمر

ِ
ء ننُؤالر ننىلر هر ننْدُخُل عر ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة(،  (1) نامر هبذا اإلسناد من يوسف ومن شيخه بن أيب الرجاء: ذثر ابن حجر بعض سامعاته لن )ُمْسند احْلرناِرث بنن أيب ُأسر

ّتب. املعجم املفهرس ) ُهور غ  ُمرر  (.483قال ابن حجر: ور

ْيُخ  (2) ْيُخ اجلرلِيُل، امْلُْسنُِد، شر نِد بنِن الش  ْوِح بنِن حُمرم  ابِنِت بنِن رر ْتِح ثر ْدِر بِن أريِب الفر  بر
ِ
اء جر يُل ابُن أريِب الر 

لِ ِعيد  خر ُيوِخ، أرُبو سر الشج

اِِنج  ْصبرهر
اِحِد األر ْبِد الور نرةر )عر ا ر سر ِحيح ثري . مر ، قال ابن نقطة: سامعه صر ويِفج ، الصج اِِنج ارر هن(. إثنامل اإلثنامل 596، الر 

 (.21/269( س  أعفال  النبفالء )2805)

ْكر  أرَْحرُد بنُن يُ  (3) ُبو بر اَِّ، أر ُث، ُمْسنُِد الِعرر دِّ ُدوَُّ، امْلُحر يُخ، الص  نُْصنور  الن ِصنيبِيج الش  ِد بنِن مر نفال  اِديج  وُسنفر بنِن خر ُثنم  البرْغندر

ب أرلر أر ْد سر قر ، ور ِحيح  ُه صر عر ْ ر أرن  سامر ْيئاا ِمنر الِعْلِم، غر انر الر يعرُف شر يُب: ثر
الر اخلرطِ ط اُر، قر : العر نالر قر ُقْطنِي  فر ارر نِن الند  ا احلرسر

ن ثر . ور نةا نانر ثِقر : ثر نْيم  ُبو ُنعر الر أر قر ْيِخُكْم. ور لبرِة: انظُروا إىِلر شر الر للط  قر اع أرِو امْلُّدت فر امر أرثرُب الص  يج نْتِح اْبنُن أريِب أر ُبنو الفر نُه أر قر ث  ا ور ذر

عرُف ِمنر احلردِ  ُكْن ير ْ ير : َلر الر قر اِرِس، ور ور ْيئاا. تويف سنة )الفر  (.16/69هن(. س  أعفال  النبفالء )359يِث شر

اِهر  الت ِميِميج  (4) ةر در امر ِد بِن أريِب ُأسر اَِّ، احلراِرُث بُن حُمرم  اَِلُ، ُمْسنُِد الِعرر ُدوَُّ، العر اِدّي،  احلرافُِظ، الص   البرْغندر
د  ُبو حُمرم  ْوالرُهْم، أر مر

ارر  نالر الند  اِب. قر نىلر األرْبنور الر عر ِة، ور ابر نحر نىلر الص  ْبنه عر تِّ ْ ُيرر َلر ناِحُب )امْلُْسننرِد( امْلرْشنُهْوِر، ور : اْخترلرنفر فِينِه اخلرِصيُب، صر ُقْطنِيج

. ووثقه إبراهيم احلريب ُدوَّ  ُهور ِعنِْدي صر اُبنرا، ور نا أرْصحر . ورمنز لنه النذهبي يف املينزان بنن "صنح" ثنم قنال: ثنان حافظا

عارفا باحلديث عاِل اإلسناد باملرة تكلم فيه بفال حجنة، وليننه بعنض البغناددة لكوننه يأخنذ عنىل الرواينة. سنؤاال  

( الريقنننا  البنننن قطلوبغنننا 13/388( سننن  أعنننفال  الننننبفالء )1/442( مينننزان االعتننندال )530( )91احلننناثم )

(3/255.) 

برِعيج  (5) اِمر  الضج ِعْيُد بُن عر ، ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربام وهم، ع. التقريب )سر يج ِ ِْ  البر
د  ُبو حُمرم   (.2338، أر

، صدوَّ له أ (6) ِِنج ، امْلردر ْيريِيج ق اص  الل  ةر بِن ور مر ْلقر ْمِرو بِن عر ُد بُن عر  [.960وها . مَض ]حُمرم 

، مقبول،   س َّ. التقريب ) (7) ِِنج  (.5080امْلردر

، ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، ع. التقريب ) (8) ِِنج يرى امْلردر ْ  (.4685أرُبو حير

. تاج العالبرط اُل  (9) ِويل ُعوُد بنرْفع  ُدْنيِويل أرو أخرر ام  ير ة: بطل.28/92روس ): امْلُْشترِغُل عر  ( ماد 
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ُيْض  ن ِِنِّ فر ُهْمت فر ُتْضنِحكر  فر
ِ
نُؤالء نىلر هر نْدُخُل عر ر تر ا ُففالُن، َِل حْيركر ير ُة: ور مر ْلقر ي عر دِّ ُه جر الر لر قر ِحُكُهْم، فر

اِحبر الن بِنيِّ  ِِن  صر ِمْعُت بفاِللر ْبنر احْلراِرِث امْلُزر ُسنولر اهللِ  سر ُث، أرن  رر :  حُيرندِّ نالر إِنَّ اْلَعْبنَد »قر

ُم بِ  َْ اهللُ َعنُْه إَِ  َيْوِم َيْلَقناُه، َوإِ َلَيَتَكلَّ ْ ََ نَّ اْلَكلَِمِو ِمْن ِرْضَواِن اهللِ، َما َيُظن  َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْ ، َف

ُم بِاْلَكلَِمِو ِمْن َسَخِ  اهللِ، َما َيُظن  َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْ   نااْلَعْبَد َلَيَتَكلَّ َعَلْينِه إَِ  َينْوِم  ، َفَيْسَخُ  اهللُ ِِبَ

 .(1)« َيْلَقاهُ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَضن ]760. زيننب: مضنت ]حديث صحيح، وهذا إسنناٌد فينه عمنرو بنن علقمنو (1) لِينل  ُيوُسنُف ْبنُن خر [. 738[. ور

اُد، مَض ] يِلل احلرد  ُبو عر : هو أر ُن ْبُن أرَْحردر احلرسر .819ور اِِنج ْصبرهر
ْيم  األر ُبو ُنعر ْبِد اهللِ: هو أر أرَْحرُد ْبُن عر  [. ور

 حلديث أخرجه احلارث يف مسندآل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.ا

( منن طرينق احلنارث، بنه. وصنححه احلناثم ووافقنه 16666( وعنه البيهقني يف الكنربى )136وأخرجه احلاثم )

 الذهبي.

و، بنه، وَل ينذثر أَحند2319( والرتمذي )3969( وابن ماجه )15852وأخرجه أَحد ) ْمنر  ِد ْبِن عر  ( من طريق حُمرم 

ن نن  صر سر نِديث  حر ا حر نذر . وصنححه األلبناِن والرتمذي قصة البطال. وقنال الرتمنذي: هر السلسنلة الصنحيحة يف ِحيح 

 .يف املسند رنؤو وشعيب األ (888)

، أخرجه البخاري ) ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  (.6478ويف الباب عر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 456 
 

ى:
َ
ال
َ
ع
َ
ل  اهلل  ت

ْ
و
َ
 ق
ُ
اب
َ
 ب

  [54]األعراف:   چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

  [26]النمل:  چڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ َوَقْولِِه: 

اِِنج  [1049] ارر  النر 
نِعيد  ُبنو سر ، أبننا أر ةا ازر لِيل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبِن خر ، عر ْينرُب اْبنرُة أرَْحردر ْتنرا زر ر أرْخربر

اِسنمِ  ، أنا أرَْحرنُد بنُن القر ْيم  ُبو ُنعر اُد، أنا أر يِلل احلرد  : أنا أرُبو عر االر ِِنج قر الر ْيدر ر  الص  ْعفر أرُبو جر نيج  ور اللجكِّ
(1)، 

مر  ْرير ثتا اْبُن أريِب مر
ايِبج  ،(2) ثنا الِفْرير

انر  ،(3) ِر ْبِن ُبْرقر ْعفر ْن جر ، عر ِزيدر بْ  ،(4) ثنا  ُسْفيراُن الري ْوِريج ْن ير ِن نعر

مِّ  ُسنوُل اهللِ   ،(5) األرصر الر رر الر : قر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ُِ َعنْن ُكن: »عر ء  َحتَّني َلَيْسنَأَلنَُّكُم النَّنا لي َءْ

، َفَمْن َخَلَقهُ  َيْسَأُلوُكمْ  ء   «. َهَذا اهللُ َخَلَق ُكلَّ َءْ

ةر  ْيرر ْن أريِب ُهرر ُجل  عر نِي رر ثر د  : فرحر ر  ْعفر الر جر الر ُسْفيراُن: قر ُعنُه  -قر ْرفر نانر ير : ثر نر  ْعفر الر جر :  -قر نالر قر

ء  »  .(6)« َفإِْن ُسئِْلُتْم َفُقوُلوا: اهللُ َقْبَل ُكلي َءْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريِْ ِ  (1) اِسِم بِن ثر ِن أرَْحرُد بُن القر ُر، أرُبو احلرسر م  ُه امْلُعر فر نِة. قنال النذهبي: ضنع  ر ِْ ِزْيُل البر ، نر يج يج اللجكِّ
ِ ِْ
اِن امْلِ ي  ةر بِن الر  بِن صدقر

نيْ  ا ينكُر. وقال يف امليزان: له جزء عال، رواآل عنه أبنو ُنعر له ُجزء  سِمعنراآُل، فِْيِه مر ، ور اُثوالر ابُن مر ، ور ُقْطنِيج ارر م  احلنافظ. الد 

( ميزان االعتدال 8/159( )8/110هن(. تاريخ اإلسفال  )357سخة ُنبرْيط. تويف سنة )وقال يف تار ه: هو راوي ن

 (.16/113( س  أعفال  النبفالء )1/128)

مر  (2) ْرير ِعيِد ْبِن أريِب مر ِد ْبِن سر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ُبو بر عر ، شنيخ للطنرباِن، أثرينر عننه يف معاَجنه. ، أر نيج ِ ِْ
ِ ُهُم امْل نْوالر ، مر ِحيج ْكر  اجْلُمر

نفالا ال يندري منا  نرج منن رأسنه، أو  ف  ايِبِّ وغ آل بالبواطيل، وهنو إمنا أن يكنون ُمغر قال ابن عدي: )حيدث عن الِفْرير

نا أ غر . قنال النذهبي: يتعمد؛ ف ِن رأيُت له غ  حديث غ  حمفوظا (. وذثر ابن ُقْطُلوبر نة  نيٌّ ثِقر ِ ِْ ةر قنال: ِم ْسنلرمر ن  مر

( 6/767( تناريخ اإلسنفال  )5/419هن( وقد أرض بأخرة. انظر: الكامل يف الضنعفاء )281ُتُويفِّ يف رمضان سنة )

 (.598( إرشاد القايص والداِن يف تراجم شيوخ الطرباِن )6/110الريقا  البن قطلوبغا )

ُد بُن ُيْوُسفر بن (3) ، ثقنة فاضنل، يقنال: أخطنأ يف  ء منن حنديث حُمرم  نايِبج ْبنِد اهللِ الِفْرير ُبنو عر ، أر نبِّيج نر الض  اِقنِد بنِن ُعنرْيامر ِن ور

 [.736سفيان، وهو مقد  فيه مع ذلك عندهم عىل عبد الرزاَّ، ع. مَض ]

، صدوَّ هيم يف حديث الز (4) قِّيج ِريج الر  ، موالهم، اجلرزر يِبج  (.932. التقريب )4هري، بخ   أبو عبد اهلل الكِفالر

، ثقة، يقال: له رؤية، وال يريبت. التقريب )(5) يج الُكويِفج
ائِ ، البرك  اِمِريج  العر

ْوف   (.7686، أرُبو عر

ني  وابنن أِّب منريم« َفإِْن ُسئِْلُتْم...»صحيح عدا قوله  (6) ، وقند توبعنا ثنام سنيأيت يف إِبام الراوي، وهنذا إسنناد فينه الل كي

 [، وبقية رجاله جتدهم يف احلديث السابق.753خري . الصيدالِن: مَض ]الت

= 
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 " ا ر يِف "ُمْسنرِد امْلُعر ور
آُل. ،(1)  نرْحور

 أريِب اجلرْهِم" 
ِ
يِف "ُجْزء ور

آُل. (2) ، نرْحور  اخلُْدِريِّ
ِعيد  ِديِث أريِب سر  ِمْن حر

لِينُل اْبنُن أريِب  [1050] ، أبننا خر ةا نازر لِينل  إِجر نْن ُيوُسنفر ْبنِن خر ، عر ْينرُب اْبنرُة أرَْحرندر ْتنِي زر ر أرْخربر

ُبو ُنعر  اُد، أنا أر يِلل احلرد  ، أنا أرُبو عر
ِ
اء جر ، ثننا الر  ةر امر ، أبنا احلراِرُث ْبُن أريِب ُأسر

د  فال  ْكِر اْبُن خر ُبو بر ، أنا أر ْيم 

ْبِد اهللِ  ، ثنا معان أرُبو عر اُرونر ِزيُد ْبُن هر ير
نعر  ،(3) نا مر : ُثن نا ُجُلوسا نالر نِن قر نِن احْلرسر ، عر ُجنل  نِي رر ثر د  حر

اِب الن بِيِّ  ُجل  ِمْن أرْصحر نُه:رر ِقينلر لر نُأيِتر فر نْت  ، فر قر ر نا اْحرتر : مر نالر قر . فر اُركر نْت در قر ر نِد اْحرتر قر ْدِرْك فر أر

اِري.  نْت در قر ر نا اْحرتر اهللِ مر : الر ور الر قر ْت. فر قر ر ِد اْحرتر قر كر فر ارر ْدِرْك در ُه: أر ِقيلر لر اءر فر بر ُثم  جر هر اِري. فرذر در

يرْحلُِف  . فر اُركر ْت در قر ر ِد اْحرتر قر كر فر ارر ْدِرْك در ُه: أر ِقيلر لر ُسولر  فر ِمْعُت رر : إِِنِّ سر الر قر ْت، فر قر ر ا اْحرتر بِاهللِ مر

ُقوُل:  ََ ِحَْي ُيْصبُِح »اهللِ ير ْلنُ  َوُهنَو َرب  اْلَعنْرِش " :َمْن َقا َ اهللُ َِل إَِلنَه إِِلَّ ُهنَو َعَلْينِه َتَوكَّ إِنَّ َرِّبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى: "مننن حننديث سننفيان بننن سننعيد الريننوري" ) = ننايِبج يف جننزء ُيننْدعر ( ومننن طريقننه أخرجننه 308احلننديث أخرجننه الِفْرير

: وصل إلينا من طريق ابن أيب مريم. ، ثبت ِل باملقارنة. وحديث ُسْفيرانر  املصنِّفر

ننْيِ 14( والبيهقني يف األسنامء والصنفا  )364 اإليامن )وأخرجه ابن مندآل يف نِد ْبنِن احْلُسر ْكنر  حُمرم  ( منن طرينق أريِب بر

، به. وَل يذثر ابن مندآل آخرآل. وهذا إسناد صحيح. ايِبِّ ِن الِفْرير ، عر لرِميِّ ْن أرَْحردر ْبِن ُيوُسفر السج ط اِن، عر  اْلقر

قه اخللييل. وقال الذهبي ط اُن: وث  : حافظ ثقة. التقريب )965: سامعه صحيح، مَض ]القر لرِميج السج  (.130[. ور

ُه".216)-(135وأخرجه مسلم ) قر لر ْن خر مر ، به  إىل قوله "فر انر  ( من طريق جعفر بن ُبْرقر

ِمعْ  (1) ، سر ِغْ   ُه ُمْسنرد  صر ، قال الذهبي يف الس : "لر انر امْلرْوِصيِلِّ ا ر ْبِن ِعْمرر نراآُل". وهنو يف عنداد املفقنود، وقند َجنع ُمْسنرُد امْلُعر

ن يف دار 61"د. عامر حسن صربي" طائفةا منه، بلغنت ) ، ُنرِشر نا ر ( حنديرياا، فنرشنآل يف جلندة منع "ثتناب الزهند" لِْلُمعر

 هن. وحديث الباب ليس فيه.1420البشائر اإلسفالمية، 

ْيُخ اإِلْسفالرِ ،  اُ ، شر : قال عنه الذهبي: اإِلمر ا ر امْلُعر نانر ِمنْن ور ، احلرنافُِظ، ثر ، امْلرْوِصنيِلج ْزِديج
ْسنُعْود  األر ُبنو مر ، أر

ِ
ء امر ُة الُعلر اُقوتر ير

ُه. وقال ابن حجر: ثقة عابد فقيه، خ د س. س  أعفال  الننبفالء ) ى الُعُيْوُن ِمرْيلر رر ل  أرْن تر ِل، قر مر العر ِة الِعْلِم ور م 
ئِ ( 9/80أر

 (.6745التقريب )

 اخْلُْدِريِّ 81( )80ْهم العفالء بن موسى البراِهيِل )ُجْزء أيب اجلر  (2)
ِعيد  ْن أريِب سر ا.( من طريقني عر  ، نحوآل مرفوعا

ِة" ) ظرمر ا.115وأخرجه أبو الشيخ يف "العر ، مرفوعا
ِعيد  أريِب سر رر ور ِن اْبِن ُعمر ، عر ْويِفِّ ي ةر العر

طِ ْن عر  ( ب سناد ضعيف عر

ْب، قال  (3) احلافظ سعد الدين احلارثي يف عواِل يزيد بن هارون لنه: معنان لسنت أعرفنه. ثنم قنال قال ابن حجر: َل ُينْسر

 (.8/98ابن حجر: وأظنه معان بن رفاعة الذي أخرجوا له. لسان امليزان )

 (.6747ومعان بن رفاعة: لني احلديث ثري  اإلرسال، َّ. التقريب )
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َة إِِلَّ بِاهللِ اْلَعظِيمِ  اْلَعظِيُم، َما َشاَء اهللُ َكاَن، َوَما َِل َيَشاُء َِل َيُكوُن، ََ َوَِل ُقوَّ ، َأْشَهُد َأنَّ اهللَ َِل َحْو

ََمَء َأْن َتقَ   ِعْلًَم، َأُعوُذ بِالَِّذي ُيْمِسُك السَّ
ء   َقِديٌر، َوَأنَّ اهللَ َقْد َأَحاَط بُِكلي َءْ

ء  َْ َعَا َعَا ُكلي َءْ

 َرِّبي 
و  اط  ُمْسَتِقيم  اْلَْرِ  إِِلَّ بِإِْذنِِه ِمْن ََشي ُكلي َدابَّ : ََلْ َيَر َيْوَمئِذ  " َِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َرِّبي َعَا ِهَ

ْوا إىِلر «ِ  َنْفِسِه َوَِل ِ  َأْهلِِه َشْيًئا َيْكَرُههُ  ناْنترهر ُه، فر عر اُموا مر قر ا ر ور قر ، اهْنرُضوا بِنرا. فر ا اْليرْو ر ْد ُقْلُتهر قر ، ور

َّر مر  ر ِد اْحرتر قر اِر ور ء  الد  ْ ا  ر ْ ُيِصْبهر َلر را، ور ْوهلر ا حر
(1). 

[1051]  ، يج نِعيد  امْلرْقنرُبِ نِي سر ثر ند  ، حر ْينث  ، ثنا الل  ُبو الن ْْضِ ا اإِلْسنراِد: ثنا احلراِرُث، ثنا أر هِبرذر ور

ُسنوُل ا الر رر ُقوُل: قر ةر ير ْيرر ا ُهرر بر ِمعر أر ُه سر ن  ، أر
ْرثرد   أرِخي أريِب مر

ار  ِعيِد ْبِن يرسر ْن سر َق »: هللِ عر َمنا َتَصندَّ

ُن بَِيِمينِنِه، َوإِْن َكاَننْ  ََتْن ْْحَ ، َوِل َيْقَبُل اهللُ إِِل الطَّييَب، إِِل َأَخَذَها النرَّ  ِمْن َطييب 
، َرةً َأَحٌد بَِصَدَقو 

ُه َأْو َفِصيَلهُ  َبِل َكََم ُيَرِّبي َأَحُدُكْم َفُلوَّ ْْحَِن َحتَّي َتُكوَن ِمْثَل اْْلَ ُبو ِ  َكفي الرَّ  .(2) «َفَِتْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ثقة متقن، مَض ] [.1048. رجال اإلسناد إىل احلارث: سبقوا ]إسناده ضعيف (1) اُرونر ِزيُد ْبُن هر ير [. واحلسنن: 858ور

 هو البِي.

 (.1052احلديث أخرجه احلارث يف مسندآل، ومن طريق أخرجه املصنِّف. وهو يف بغية الباحث )

( وعزيناآل إىل احلنارث يف 3400( وابن حجر يف املطالب العالينة )6086وأوردآل البوص ي يف إحتاف اخل ة املهرة )

 مسندآل.

( من طرينق خلينل ابنن أيب الرجناء، بنه. وقنال: "هنذا السنند 428 - 2/427وأخرجه ابن حجر يف نتائ  األفكار )

ضعيف من أجل الرجل املبهم، ويبعد تفس  الصحايب املذثور بأيب الدرداء، ألن احلسن البِني َل يلقنه. قنال أبنو 

 زرعة الرازي: احلسن عن أيب الدرداء مرسل".

 ( من طريق احلارث، به.58يف عمل اليو  والليلة ) وأخرجه ابن السني

 :وله شاهد من حديث أِّب الدرداء 

( 57( وابن السني يف عمل اليو  والليلنة )343( والطرباِن يف الدعاء )868أخرجه اخلرائطي يف مكار  األخفالَّ )

، ثننا اأْلرْغلرنُب ( من طريق ُهدْ 122 - 7/121( ودالئل النبوة له )344والبيهقي يف األسامء والصفا  ) الِد  ةر ْبِن خر بر

 
ِ
اء ْردر ُجل  إىِلر أريِب الند  اءر رر : جر الر ، قر بِيب  ْلِق ْبِن حر ْن طر ، عر ةر افِصر اُج ْبُن ُفرر ، ثنا احْلرج  ِيم  نِد  ْبُن متر ، قر

ِ
اء ْردر نا الند  بر نا أر : ير نالر قر فر

... فذثرآل. إسنادآل ضعيف، األغلب قال عنه البخ ْيُتكر َّر بر ر ( مينزان 2/70اري: منكر احلديث. التاريخ الكب  )اْحرتر

 (.1/273االعتدال )

اِسنِم 1019. وقد مَضن ]إسناده صحيح (2) اِشنُم ْبنُن القر ن: هنو هر ُبنو الن ْْضِ ، هبنذا اإلسنناد. أر يِّ  امْلرْقنرُبِ
نِعيد  [ منن طرينق سر

، ثقة ثبت، مَض ] ْيريِيج  [. والليث: هو ابن سعد.777الل 

= 
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نن، / ] [1052] ُبننو الن ْْضِ بِننِه: ثنننا احلرنناِرُث، ثنننا أر نند  112ور ْيننُث، حر ننِعيد  /أ[ ثنننا الل  نِي سر ثر

ُسوُل اهللِ  الر رر ُقوُل: قر ةر ير ْيرر ا ُهرر بر ِمعر أر ُه سر ، إِن 
ار  ِعيِد ْبِن يرسر ْن سر ، عر يج

ُأ َأَحُدُكْم : »امْلرْقرُبِ َِل َيَتَوضَّ

ََلَة إِِلَّ َتَبْشَبَش  اهللُ بِِه َكنََم َيَتَبْشنَبُش  (1) َفُيْحِسُن ُوُضوَءُه َفُيْسبُِغُه ُثمَّ َيْأِِت اْْلَْسِجَد َِل ُيِريُد إِِلَّ الصَّ

 .(2)« َأْهُل اْلَغائِِب بَِطْلَعتِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وأبو موسى املديني يف اللطائف منن دقنائق 224 - 1/223موضح أوها  اجلمع والتفريق )وأخرجه اخلطيب يف  =

 ( من طريق احلارث، به.421املعارف )

نْن  نِعيد املقنربي، بعضنها عر ِعيد ْبنن أريِب سر وقد أوردآل أبو موسى حتت عنوان )الليث ْبن سعد، له نسخة سمعها ِمْن سر

بِيهِ  ْن أر ، وبعضها عر ةر ْيرر ةر  أريِب ُهرر ْيرر ْن أريِب ُهرر  ( فذثر هذا احلديث.وغ آل عر

 ( عن أيب الن ْْضِ هاشم، به.10945وأخرجه أَحد )

ْيِه. النهاية البن األث  ) (1) لر ْقبراُل عر اإْلِ ِة ور لر ِديِق، واللطُف يِف امْلرْسأر يق بِالص  ُح الصدِّ رر  (.1/130البرّش: فر

 ل إسنادآل ثسابقه.(. ورجا128احلديث يف بغية الباحث ) (2)

نْيم  األصنبهاِن، بنه. وقنال أبنو 614وأخرجه أبو موسى املديني يف اللطائف من دقائق املعنارف ) ( منن طرينق أيب ُنعر

موسى: )هذا إسناد صحيح، أخرج مسلم  يف صحيحه هبذا اإلسناِد حديرياا، وهنذا احلنديث وأمريالنه ُينروى منن غن  

 فيه(. إنكار  وال تأويل اقتداءا بالسلف الصالح

 ابُن أيب أسامة خالف يف هذا اإلسناد، فأنقص فيه. وسيأيت يف التخري  رواية أَحد عن أيب النْض وغ آل.

فر يف إسنادآل ثام بي نه الدارقطني يف العلل )
ح الدارقطني رواية اللينث عنن املقنربي، 2086هذا حديث اخُتلِ (، ورج 

، عر  ةر ، أرْو أريِب ُعبرْيدر ةر : جهنول. ثنم قنال: عن اْبِن ُعبرْيدر ةر . وقنال الندارقطني عنن ابنن ُعبرْيندر ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ْن أريِب احْلُبراِب، عر

." يِّ ُه ِمنر امْلرْقرُبِ ِفظر ْد حر ْيُث قر ُكونر الل  ُيْشبُِه أرْن ير  "ور

ْيث بن سعد(. العلل ومعرفة الرجال ) ن سعيد امْلرْقرُبي: لر ِديريا عر  (.602قال أَحد: )أصح الن اس حر

ة  ْينرر ن أيب ُهرر ا روى عر ْيث بن سعد، يفصل مر ن سعيد بن أيب سعيد امْلرْقرُبي: لر ِديرياا عر ا: )أصح الن اس حر وقال أَحد أيضا

ا(. العلل ومعرفة الرجال ) ِديريه ِجدًّ ة، ُهور ثربت يِف حر ْيرر ن أيب ُهرر بِيه عر ن أر ا عر مر  (.659ور

ْثبرتر الن اُس  : )أر ِعني  (. علل الدارقطني )وقال حييى بن مر ْعد  : الل ْيثر ْبنر سر
ِعيد   (.2053يِف سر

(. علل الدارقطني ) يِّ  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ِديِث سر ْثبرِت الن اِس يِف حر ْيُث ِمْن أر  (.1031وقال الدارقطني: )الل 

 تتمو التخريج:

نن هاشننم، عننن الليننث بمريننل الننذي ذثننرآل النندارقطن8065وأخرجننه أَحنند ) ةر يف ( عننن أيب الن ْْضِ ي "بزيننادة ابننن ُعبرْينندر

 اإلسناد".

. وضعفه شعيب 8487وأخرجه أَحد ) ةر ، به بزيادة ابن ُعبرْيدر ْيث  نرا لر ثر د  : حر ، قراالر اج  ج  حر نرا ُيوُنُس، ور ثر د   .يف املسند( حر

= 
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ْيِث  ِحيِحِه لِل  ةر يِف صر ْيمر اآُل اْبُن ُخزر ور رر
(1). 

ه  اجر اآُل اْبُن مر ور رر ور
ْفُظُه:  ،(2) لر ْكِر، إِِلَّ َتَبْشَبَش »ور ََلِة َوالذي َن َرُجٌل ُمْسلٌِم اْْلََساِجَد لِلصَّ َما َتَوطَّ

، .« .(3) اهللُ إَِلْيهِ  يِّ ِن امْلرْقنرُبِ ، عر ِن اْبِن أريِب ِذْئب  ، عر ةر برابر ْن شر ، عر ْيبرةر ْكِر اْبِن أريِب شر ْن أريِب بر احلرِديث. عر

الِياا. نرا عر عر لر قر ور  فر

ةر  ْيمر اآُل اْبُن ُخزر ور رر ور
.اِل  (4) ِن اْبِن أريِب ِذْئب  ، عر ْهب   ْبِن ور

ُهور )يِف(  ور
اِ "  (5) "اجلرْعِدي 

لِيِد  (6) لِيرْعُقوبر ْبِن اْلور
(7)    ْ ا(  ،(8)واْبِن أريِب ُبكر ِيعا )َجر

ِن اْبِن  (9) عر

.  أريِب ِذْئب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دآل، ( عن احلجاج وحن323( ومن طريقه أبو موسى املديني يف اللطائف من دقائق املعارف )9842وأخرجه أَحد ) =

. قنال أبنو موسنى: )هنذا حنديث مشنهور، رواآل األئمنة واحلفناظ، وتلقنوآل بنالقبول  ةر هبذا اإلسنناد بزينادة ابنن ُعبرْيندر

لِِّمنير له غ  منكرين وال متكلمني فيه، اختلف عىل سعيد يف إسنادآل...(.  ُمسر

نْن ( منن طرينق اْبن771( واحلناثم )2278( )1607( وابن حبنان )9841( )8350وأخرجه أَحد ) ، عر ِن أريِب ِذْئنب 

. صنححه احلناثم ووافقنه النذهبي، وصنححه األلبناِن ةر ، به دون ذثر ابن ُعبرْيدر يِّ  امْلرْقرُبِ
ِعيد  يف التعليقنا  احلسنان  سر

 . وانظر ختري  املصنِّف.(2275( )1605)

".1491صحيح ابن خزيمة ) (1) ةر ْن أريِب ُعبرْيدر  ( وزاد يف إسنادآل "عر

، ثقة ]800سنن ابن ماجه ) (2) ار  و  ُة: هو ابُن سر برابر َْحرِن، ثقة ]816(. شر ْبِد الر  ُد بُن عر : هو حُمرم   [.866[. واْبُن أريِب ِذْئب 

ْيِه( ثذا يف  (3) ُه"أما طبعة عبد الباقي ويف سنن ابن ماجه طبعة شعيب األرنؤو ، األصل)إِلر  .: "لر

". وابن وهب: هو عبد اهلل املِي، ثقة، مَض ]( وليس يف إسنادآل "ابن عُ 1503صحيح ابن خزيمة ) (4) ةر  [.737برْيدر

رهتا باقتضاء السياَّ. (5) ْت، وقد   )يف( ُطِمسر

 (.2838مسند عيل بن اجلعد ) (6)

بد اهلل ِ بن أريب هفالل األزدي (7) بُ يعقوب بن الوليد بن عر و يوسف، وقيل: أرُبو هفالل، املدِن، ثذبنه أَحند وغن آل،   َّ. ، أر

 (.7835التقريب )

ْ   نررْس   (8) يرى ْبُن أريِب ُبكر ْ ، حير ناِِنج ْرمر نا الكر ِري  ثر ُبنو زر ن، أر ْييِسج ْبنِديج القر ِشنُ  ْبنن أسنيد العر ن، وُيقنال: بر ثقنة. التقرينب ، وُيقال: برِْش 

(7516.) 

اِ .  (9) ْت، استدرثُتها من اجلرْعِدي  ا( ُطِمسر ِيعا  )َجر
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ادر  نر  (1)(......) زر ْيامر . (2)(..............) ْبن ُسلر ِن اْبِن أريِب ِذْئب   عر

" ور  اِصنم   أريِب عر
ِ
ُهور يِف "ُجْزء

نر  (3) ْجنفالر نِن اْبنِن عر يِّ  ،(4)عر نِن امْلرْقنرُبِ عر
اآُل  .(5) ور رر ور

يرنى ْبنُن  (6) ْ حير

. ةر ْيرر ىلر أريِب ُهرر ا عر ْوُقوفا ، مر
ار  ِعيِد ْبِن يرسر ْن سر ، عر يِّ

ِن امْلرْقرُبِ ، عر نر ْجفالر ِن اْبِن عر ، عر
ِعيد   سر

ا  [1053] نر ر أرْخربر
ُد بْ  (7) اِويج ححُمرم   الس 

ُْمود  ، أنا ُيوُسُف ْبُن حمر ِ ج ِحيِم اْلُقرر ْبِد الر   ُن عر

ةر ْبنِن احْلرظِنِ يِّ  قر ندر ِر ْبِن صر ف  اِدِر ْبُن ُيوُسفر ْبِن امْلُظر ْبُد اْلقر نرا عر ر أرْخربر ور
ْبنُد  (8) ا، أبننا عر ُحُضنورا

اِب  ه  اج  الور ور : أبنا أرُبو طراِهر  السِّ اْبُن رر االر ْبنُد اهللِ ْبنُن قر ُ ْبُن أرَْحردر اْبنِن البرطِنِر، أبننا عر ِْ ، أنا نر لرِفيج

ِعْيلر  ننننْيُ ْبنننُن إِْسنننامر ْبنننِد اهللِ احلُسر ُبنننو عر ننناِِض أر نننا البريِّنننُع، ثننننا القر ِري  ثر يرنننى ْبنننِن زر ْ  ُعبرْينننِد اهللِ ْبنننِن حير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (1)

 نحو ثلمتني َل أستطع قراءهتام. (2)

ْيبراِِنِّ الن بِيُل، ذثرآل الكتاِن يف الرسالة املستطرفة )ص (3)  الش 
ْلرد  اِك بِن َمر ح  اِصم  الض  وَل أجدآل فيام وقفُت  (،86ُجْزُء أريِب عر

 عليه من فهارس املخطوطا .

، عننه. فهرسنة ابنن خن   نيِّ جِّ وذثر ابُن خ  اإلشنبييل وابنن حجنر: )حنديث أيب عاصنم( منن رواينة أيب ُمْسنلِم  الكر

 (.1349( املعجم املفهرس )231)

اُك: قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت، ع، تويف سنة ) ح   (.2977هن( أو بعدها. التقريب )212والض 

، صدوَّ إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة، مَض ] (4) ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر ، أر ِ ج ْجفالرنر الُقرر ُد بُن عر  [.899حُمرم 

نِر ْبنِن اهْلرْينريرِم األرْنبرناِريج يف منتقنى منن حديرينه )َّ (5) ْعفر ُد ْبنُن جر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُه أر جر ، جمنوع رقنم /ب( ]الظاهرينة،161أرْخرر

، بنحوآل، موقوفاا.75جاميع العمرية –عا   3811 اِصم  اِ ، ثنا أرُبو عر و  نرا اْبُن أريِب اْلعر ثر د   [ حر

د  يف مسندآل  (6) د  عن حييى بن سعيد القط نان، بنحنوآل، موقوفناا. وقنال ابنن  – (370ثام يف املطالب العالية ) –أخرجه ُمسر

ور  رر . ور ْوُقوف  ِحيح  مر ر ِمنُْه(.حجر: )صر ِر ْخ ا أر ْرُفوعا ، مر
ِعيد  ْن سر ، عر  اآُل اْبُن أريِب ِذْئب 

، عن حييى، هبذا اإلسناد، مرفوعاا. أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ) ار  .359وخالفه ُبنْدر ار   ( عن ُبنْدر

ننامِ  (7) : ذثننر ابننن حجننر بعننض سننامعاته لننن )أمنناِل امْلرحر نناِميِلِّ (. املعجننم املفهننرس هبننذين اإلسنننادين مننن أوهلننام إىل امْلرحر يِلِّ

(1509.) 

ْشنِقيج  (8) مر ةر الدِّ قر در ِر ْبِن صر ف  اِدِر ْبُن ُيوُسفر ْبِن ُمظر ْبُد اْلقر يِن عر ْمُس الدِّ بُِ  شر ْدُل اْلكر نِد ْبنُن ااْلعر ُبنو حُمرم  اتِنُب، ، أر ، اْلكر حْلرظِنِ يِّ

ْدُل الرئيس، ثان دينناا، صنيناا، أمينناا،  : العر ِ بِِ . وقال يف الِعربر ِة، ُثم  نراظُِر امْلراِرْستراِن اْلكر انر وافنر اجلفاللنة. تنويف نراظُِر اخْلرزر

 (.1/407( معجم شيوخ الذهبي )4/43هن(. العرب يف خرب من غرب )716سنة )
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نننْهل   ْضنننُل ْبنننُن سر ، ثننننا الفر ننناِميِلج امْلرحر
نننُد ْبنننُن  ،(1) ننناِريج ثننننا حُمرم  ْبنننِد اهللِ اأْلرْنصر عر

نِي ،(2) ثر ننند   حر

ىل   ُبو امْلُعر أر
ُسوُل اهللِ:  ،(3) الر رر ُقوُل: قر اِريِس  ير نر اْلفر ْلامر ِمْعُت سر ُقوُل: سر نر الن ْهِدي  ير ا ُعرْيامر بر ِمْعُت أر سر

َْ اْلَعْبُد َيَدْيِه َأْن يَ » ا ِصْفًراإِنَّ اهللَ َحيِيٌّ َكِريٌم َيْسَتِحي إَِذا َرَف ُُهَ ا ُردَّ ً َْ َْ فِيِهََم َخ  .(4)«َحتَّي َيَض
ِري ن  غر سر : "حر الر قر ِمِذيج ور ْ الرتِّ اُودر ور اآُل أرُبو در ور ْعُه" رر ْرفر ْ ير ْعُضُهْم َلر بر ، ور ب 

(5). 
نناُرونر  ِزيننُد ْبننُن هر نْننُه: ير اآُل عر ور  رر

ْيُمننون  يرننى ْبننُن مر ْ ننىل  حير ُبننو امْلُعر أر ور
ُهننور  (6) ننا، ور يِف  (7)(.....) أرْيضا

ِديِث  اِمِس حر . (8)(......) خر اِهني  اِد" اِلْبِن شر ْعُضُه يِف الري الِِث ِمنر "األرْفرر ُه بر عر مر  ور

اِسنننِم  (9).....( ).. ْوُح ْبنننُن القر رر ور
نننه  ،(10) ِشنننيذر ُقولر نننِديُث اْبنننُن ُخر  حر ور

ننناُبورر   (11)  بِنرْيسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هْ  (1) ْضُل بُن سر ُج الفر اِهْيمر األرْعنرر اِ ، صندوَّ، خ   د   س. التقرينب )ِل بنِن إِْبنرر ، النر  ناِِنج سر ب ناِس اخلُرر ُبنو العر (. 5403، أر

ائي والذهبي. اجلرح والتعديل )  (.12/209)( س  أعفال  النبفالء 7/63وقال أبو حاتم: صدوَّ. ووثقه الن سر

(2)  ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ُبو عر ، أر اِريج  األرْنصر
الِك  نرِس بِن مر ْبِد اهللِ بِن أر ْبِد اهللِ بِن امْلُريرن ى بِن عر ُد بُن عر ، ثقة، مَض ]حُمرم   [.771يج

بِّيج  (3)  الض 
ْيُمون  يرى ْبُن مر ْ ُبو املُْ حير ، ثقة، خت س َّ. التقريب )، أر اُر الُكويِفج ط  ىل  اْلعر  (.7658عر

ن َل نرتجم هلم سبقوا ]إسناده صحيح (4) : مَض ]806. مر اج  ور : ثقنة ثبنت، مَضن 742[. واْبُن رر نر الن ْهنِديج [. وأبنو ُعنرْيامر

الِيرة. سبق بياهنا ]798] ا(: خر  [.798[. ور )ِصْفرا

اِميِلج يف  ( ومن طريقه أخرجه املصنُِّف.433 أماليه، رواية ابن البريِِّع عنه )احلديث أخرجه امْلرحر

( 1385( والبغنوي يف ُشح السننة )289وأخرجه أبو بكر الكفالباذي يف بحر الفوائد املشهور بمعاِن األخبار )ص

، به. اِريِّ ْبِد اهلل ِ اأْلرْنصر ِد ْبِن عر  من طريق أيب حاتم الرازي، عن حُمرم 

، بنه. وصنححه 3865( وابن ماجه )23715)وأخرجه أَحد  نر الن ْهنِديِّ ْن أريِب ُعنرْيامر ، عر
ْيُمون  ِر ْبِن مر ْعفر ( من طريق جر

.801. وانظر ]وشعيب يف املسند يف سنن ابن ماجه األلباِن  [. وانظر احلديريرنْيِ التالِيرنْيِ

ِر ْبِن مر  (3556( سنن الرتمذي )1488سنن أبو داود ) (5) ْعفر  وصححه األلباِن وشعيب ثام مر. .ْيُمون  من طريق جر

 [.858ثقة متقن عابد، مَض ] (6)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (7)

 ثلمتان َل أستطع قراءهتام. (8)

 بياض يف األصل بمقدار ثلمتني. (9)

، ثقة حافظ، خ   د س َّ. التقريب ) (10) يج ِ ِْ يج البر ِ نرْبر  الت ِمْيِميج العر
ُبو ِغيراث   (.1970أر

، الت اِجُر، مَض ] (11) اِِنج ْصبرهر
، األر اِِنج ْرمر ه الكر ِشيذر ُقولر ْبِد اهللِ اْبُن ُخر  اِهْيُم بُن عر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر  [.910أر
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(.....)(1)، (2) . 

 "
ِ
اء عر ْرُفننوع  يِف "النندج ننْ ُ مر نرا غر ُهننور ِعنْنندر ور

(3)  " ِ ننرر يِف "الكر ْنيرا، ور اِلْبننِن أريِب النندج
ننْيِخ  (4) أِلريِب الش 

ِِنِّ  ُجفالر اْلرُبْ
(5). 

نر ور  ْلامر ْن سر ، عر نر ْن أريِب ُعرْيامر ُن الت ْيِميج عر ْيامر ُه ُسلر فر قر
(6). 

نْخر   [1054] نْن أريِب صر ، عر نةر يعر
ِ ِد، ثننا اْبنُن هلر ْيِه: ثنا أرُبو األرْسنور ْنُجور الر َُحرْيُد ْبُن زر قر ور

أرن   ،(7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (1)

ْوُح...( ثتبها املصنِّف يف اهلامش األيرس، واجتهدُ  يف إدخاهلا يف هذا املوضع. (2) رر  هذآل العبارة )ور

 يف عداد املفقود. (3)

ِِنِّ ) (4) ُجفالر اُء النجُفنوِس لِْلننرُبْ ننخر سر اجلُنوُد ور ُ  ور نرر نر 32الكر نْن أريِب ُعننرْيامر ، عر ننلرِميج بِينب  السج ُبننو حر نرنا أر ، ثر ننِديج قر ناِمر  اْلعر ُبننو عر نرنا أر ( ثر

.. به موقوفاا. اِريِسج ُن اْلفر ْلامر الر سر : قر الر ، قر  الن ْهِديِّ

بِيب   نالِح   أرُبو حر ِزيُد ْبنُن أريِب صر اُغ: هو ير ب  ، وثقنه ابنن معنني وأبنو داود الطياليسن، وقنال أبنو حناتم: لنيس الد  نيٌّ ِ ِْ . بر

 بحديريه بأس، وثان أوثق من بقي بالبِة من أصحاب أنس. وقال أبو زرعة: ال بأس به.

( الت ْكميننل يف اجلرننْرح والت ْعننِديل البننن ثرينن  4/253( )3/1014تنناريخ اإلسننفال  )( 9/272اجلننرح والتعننديل )

(2/344.) 

، به.18وأخرجه عبد الغني املقديس يف الرتغيب يف الدعاء ) ِِنِّ ُجفالر  ( من طريق اْلرُبْ

نيِّ يف الزهند )504وأخرجه وثيع يف الزهد ) ِ ن ناُد ْبنُن الرس  ِزيندر ْبن1361( وعننه: هر نْن ير ، بنه موقوفناا ( عر نالِح  ِن أريِب صر

 أيضاا.

نائِِق. (5) قر الِينِف يِف الر  ناِحُب الت ور ، صر ُجفالرِِنج ْيخ  النرُبْ  بِن أريِب شر
نْيِ ُد بُن احُلسر ر  حُمرم  ْعفر اُ ، أرُبو جر ْنيرا  اإِلمر نْنُه اْبنُن أريِب الندج ى عر ور رر

أر  ريِْ اا. قال أبو حاتم: )ُذثِرر ِِل: أرن  رجفالا سر ْهِد، فقنال: علينك بمحمند بنن ثر لر أرَْحردر بن حنبل عن  ء من حديِث الزج

، فقنال: منا  ِِنِّ ُجفالر لر عنن حممند بنن احلسنني النرُبْ
؛ بلغني عن إبراهيم بنن إسنحاَّ احلنريب، أننه ُسنئِ ِِنِّ ُجفالر احلسني الرُبْ

جنو أن يكنون ال بنأس بنه، منا رأينت فينه علمُت إال خ اا(. وذثرآل ابُن ِحب ان يف الريقا . وقال الذهبي يف امليزان: أر

 هن(.238توثيقا وال جترحيا. ما  سنة )

( سن  3/552( ميزان االعتدال )5/913( تاريخ بغداد )9/88( الريقا  البن حبان )7/229اجلرح والتعديل )

 (.11/112أعفال  النبفالء )

، به23714أخرجه أَحد ) (6) ُن الت ْيِميج ْيامر ِزيُد، أنا ُسلر ُن: ثقة، مَض ] ( ثنا ير ْيامر ُسلر ِزيُد: هو ابن هارون. ور  [.834موقوفاا. ير

ِِنج  (7) اِرَِّ امْلردر  أريِب امْلُخر
اد  ْيُد ْبُن ِزير اُ ، صدوَّ هيم، بخ   د   عس َّ. التقريب )َُحر ، اخلرر  ْخر   (.1546، أرُبو صر
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اِ    قر الر 
ُسنو (1) نالر رر ُقنوُل: قر نا ير نرسا نِمعر أر ُه سر ن  آُل: أر ر َْ إَِلْينِه : »ُل اهللِ أرْخربر إِنَّ اهللَ َيْسنَتِحي إَِذا َرَفن

ء   ِ َءْ َْ َِ ا ِصْفًرا ِمْن  ُُهَ  .(2)« اْلَعْبُد َيَدْيِه َأْن َيُردَّ

هُ  عر ابر ِزيدر  تر ْوُر ْبُن ير ثر
(3)،  

ِ
نرا يِف ُجْزء ُهور ِعنْدر . ور اِ ِّ قر ِزيدر الر  ْن ير  .(4)(......) عر

ي اش   انر ْبِن أريِب عر بر ِديِث أر ُرِوير ِمْن حر نرنس   ،ور نْن أر نرا يِف  .(5)عر ُهنور ِعنْندر ُجنْزء ،(6)(......) ور  ور

(.....) (7). 

ْأِي  ِة الر  بِيعر ْن رر ُرِوير عر ور
(8)، . ْن أرنرس   عر

،، رر ِديِث اْبِن ُعمر ُرِوير ِمْن حر  ور

ْبننِد اهللِ  [1055] ْمننُرو ْبننُن عر نر عر ُبننو ُعننرْيامر آل: " أنننا أر نْنندر ْبننِد اهللِ اْبننُن مر ُبننو عر ننالر احلرننافُِظ أر قر فر

يج  ِ ِْ البر
لرِميج  ،(9)  السج

اذ  ثنا أرَْحرُد ْبُن ُمعر
ِزيدر  ،(10) رل  ،(1) ثنا اجْلراُروُد ْبُن ير نُر ْبنُن ذر ثننا ُعمر

نْن  ،(2) عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِ ج  (1) قر انر الر  بر ِزيُد ْبُن أر ، ضعيف زاهد، بخ   َّ. التقريب )ير اصج يج القر ِ ِْ و اْلبر ْمر   (.7683، أرُبو عر

ْيِه: مَض ] ، يشهد له ما قبله.حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف (2) ْنُجور ِد: 1032اْبُن زر ُبنو األرْسنور أر ن بنُن [. ور هنو الن ْْضُ

ْبِد اجلرب اِر، ثقة، مَض ] : هو عبد اهلل، ضعفوآل، مَض ]842عر ةر يعر
ِ اْبُن هلر  [.743[. ور

، بنه. وهنذآل 34أخرجه أبو إسنحاَّ إبنراهيم بنن عبند الصنمد يف اجلنزء األول منن أمالينه )و نْخر  ( منن طرينق أريِب صر

 األماِل طبعت يف مكتبة الرشد بتحقيق عبد الرحيم القشقري. 

ْن أرنرس  وقد مَض من طريق  ، عر ي اش  انر ْبِن أريِب عر بر  التاِل. [. وانظر802برقم ]  أر

ِعيج  (3) فالر  الكر
اد  ِزْيدر ْبِن ِزير ْوُر ْبُن ير ، ثقة ثبت إال أنه يرى الثر اِميج احِلْمِ،ج  الش 

الِد   (.861قدر، ع. التقريب )، أرُبو خر

 ثلمتان َل أستطع قراءهتام. (4)

 [.802مَض برقم ] (5)

 ثفالث ثلام  َل أستطع قراءهتا. (6)

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (7)

(8) ، ِ ج الت ْيِميج ْوخ  الُقرر رج َْحرِن فر ْبِد الر  ُة ْبُن أريِب عر بِْيعر ، ثقة فقيه مشه رر ِِنج نر امْلردر ُبو ُعرْيامر  [.783ور، ع. مَض ]أر

ناُبوِريج  (9) نم الن ْيسر ْبنِد اهللِ ْبنِن ِدْرهر ْمنُرو ْبنُن عر نر عر ُبنو ُعنرْيامر الُِح، أر اِهُد الص  ُة، الز  اُ ، الُقْدور ناِزي، امْلرْعنُروُف  اإِلمر ِعيج الغر امْلُط نوِّ

نالر ِِل أريِب بِالبر  ْينِه، قر أرنبسنُط إِلر انر حيُْض منزلنرنا، ور ُه ثر ن  ىلر أر ع ِمنُْه عر امر ْ ُأرزَِّ الس  الر احلراثُِم: )َلر . قر يِّ ِ نا  ِْ : صنحبته إىِلر ِربر

راا(. تويف سنة ) فر سر اا ور ْضر اِدآل حر ْيُت ِمرْيل اْجتهر أر ا رر مر ة. ور اور  (.15/364هن(. س  أعفال  النبفالء )334فرر

نابوريج  (10) نلرميج الن ْيسر اذ، أبو عبد اهلل السج هنن(. تناريخ 271. قنال النذهبي: ثنان رجنفالا صناحلاا. تنويف سننة )أرَْحرد ْبن ُمعر

 (.6/501اإلسفال  )
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ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ، قر رر ِن اْبِن ُعمر ، عر
َْ اْلَعْبنُد : »ُجراِهد  ُكْم َحيِيٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِي َأْن َيْرَفن إِنَّ َربَّ

ا ِصَفًرا ُُهَ د  ُ ََ َْ  إَِلْيِه َيَدْيِه َف َ فِيِهََم، َفإَِذا َرَف َْ َينا َحني  َِل إَِلنَه إِِلَّ َأْننَ  َينا  :َأَحُدُكْم َيَدْيِه َفْلَيُقْل  َِل َخ

  َ ا اِْحَِْي. َثََلَث َمرَّ َ َعنَا َوْجِهنهِ َأْرَحَم الرَّ َْ ن ِرينب  ِمنْن «. ، ُثنمَّ إَِذا َردَّ َيَدْينِه َفْلُيْفنِرْغ َذلِنَك اْْلَ غر

در بِه اجْلراُروُد "  ر  فر ، تر رل رر ْبِن ذر ِديِث ُعمر حر
(3). 

 ).............((4)  " ُقْطنِيِّ ارر اِد الد  اُِشِ ِمْن أرْفرر ُهور يِف "العر ، ور أريِب طرالِب 
(5). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن (1) = ُيقر اِك ور ح  ُبو الض  بُِ ، أر ِقيُه الكر برناِر الفر

نالر احلرناثُِم: ُهنور ِمنْن ثِ ، قر نةر نِيفر نهر بِنأريِب حر ق  فر ، تر ناُبوِريج ، الن ْيسر ناِمِريج نيِلل العر ُبنو عر اُل: أر

انر أر  ُر احلرِدْيِث، ثر : ُمنْكر اِريج الر الُبخر قر ُه. قال ابن معني: ليس بَّشء. ور ِزِمنير لر امْلُفالر ، ور ةر نِيفر اِب أريِب حر ةر أرْصحر امر ْرِمْيِه  ُبو ُأسر ير

ِذِب. وقال أبو داود: غن  ثقنة. وقنال الن سنائي: منرتوك احلنديث. وقنال أبنو حناتم: منكنر احلنديث، ال يكتنب  بِالكر

 هن(.206هن( ويقال: )203حديريه، ثذاب. تويف سنة )

 (.9/424( س  أعفال  النبفالء )8/194( تاريخ بغداد )2/525( اجلرح والتعديل )2/237التاريخ الكب  )

اِِنج  (2) ةر اهلرْمدر ارر ْبِد اهللِ بِن ُزرر رِّ بِن عر ُر بُن ذر ، ثقة ُرِمير باإلرجاء. التقريب ) ُعمر رل الُكْويِفج ُبو ذر ، أر  (.4893امْلُْرِهبِيج

ا (3)  .إسناده ضعيف جدًّ

من أماِل ابن مندآل، فينه منن اجلنزء "/ب( ]الظاهرية، بعنوان: 28عبد اهلل ابن مندآل يف أماليه )َّاحلديث أخرجه أبو 

ِريننب  ِمننْن 35جنناميع العمريننة  –عننا   3772، جمننوع رقننم "الريالننث [ ومنننه اقتننبس املصنننِّف. وقولننه يف آخننرآل )غر

ِديِث...( مريبتة يف أماِل ابن مندآل، وهي من قوله.  حر

 ( من طريق اجلارود، به.431 - 2/430( وابن عدي يف الكامل )13557لكب  )وأخرجه الطرباِن يف ا

.2/411وأوردآل ابن حجر يف اللسان ) نْيِ ابِقر  الس 
 (. وانظر ختري  املصنِّف. وانظر: احلديريرنْيِ

ْت بسبب رطوبة، وتقديرها: ) (4)  مش التاِل.(. وانظر اهلاَوُرِوَي ِمْن َحِديِث َعِلي ْبِن َأِِّب َطالِب  ُطِمسر

 .[ من حديث عيل 798مَض بطوله برقم ] (5)
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  [216]البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  چ  ق

ا  [1056] نر ر أرْخربر
اِزيِّ  (1) ِد اْبِن الشِّ ر ُد ْبُن حُمرم   حُمرم 

 ِْ ُبو نر اأر نر ْنبرأر اِهيمر اْبنِن  ، أر ُْموُد ْبُن إِْبنرر حمر

آل نْدر آل ، أبنا البراْغبرانُ  أبنا أرُبو اخلرْ ِ ، مر نْدر اِب اْبُن مر ه  ْبُد الور ناُر ور عر ْمسر ُد بنُن أرَْحرندر السِّ اِهيُم حُمرم  إِْبنرر ور

ننْيُ ْبننُ  ناِِض احلُسر نه، ثننا القر ِشنْيذر ُقْولر ْبنِد اهللِ اْبنُن ُخر  اِهيُم بنُن عر اُلوا: أبنا إِْبنرر ي اُن قر ِد الط   ْبُن حُمرم 

امِ  ِعْيلر امْلرحر افِِريل إِْسامر يرى ْبُن سر ْ ، ثنا حير يِلج
(2)،  ) نْيىلر نِي اْبُن أريِب لر ثر د  ، حر ر  ام  ُد ْبُن عر ثنا )حُمرم 

نْن  ،(3) عر

ْيل   ةر  ،(4)ُفضر مر ْلقر ْن عر ، عر اِهيمر ْن إِْبرر عر
ِن الن بِيِّ  ،(5) ْبِد اهللِ، عر ْن عر ارر اهللر يِف  عر ا اْسنترخر انر إِذر ُه ثر ن  أر

ُقوُل: اأْلرْمِر يُ  ُه ير ْصنرعر َ  بِِعْلِمنَك، َوَأْسنَتْقِدُرَ  بُِقنْدَرتَِك، َوَأْسنَأُلَك »ِريُد أرْن ير َُ ُهمَّ إِِّني َأْسنَتِخ اللَّ

ُم اْلُغُيوِب، اللُهمَّ إِْن َكانَ  َك َتْعَلُم َوَِل َأْعَلُم، َوَتْقِدُر َوَِل َأْقِدُر، َوَأْنَ  َعَلَّ  َهنَذا ِمْن َفْضلَِك؛ َفإِنَّ

 ً َْ اَخ ً َْ نُه  ا ِِل ِ  ِدينِي، َوَخ ْ ، ِخنْر ِِل ِ  َعافَِينو  َوَيسي َ َْ ا ِِل فِيََم َينَْبِغي فِيِه اْْلَ ً َْ ِِل ِ  َمِعيَشتِي، َوَخ

نن َ َحْيننُث َكنناَن، َوَرضي َْ نن نن ِِلَ اْْلَ ْ ا ِِل َفَيسي ً َْ ُ َهننَذا َخنن َْ نن َِ نِي ِِل، ُثننمَّ َبنناِرْ  ِِل فِيننِه، َوإِْن َكنناَن 

 .(6)«بَِقَضائَِك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. املعجم املفهرس ) (1) اِميِلِّ : ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لن )أماِل امْلرحر اِميِلِّ  (.1509هبذا اإلسناد من أوله إىل امْلرحر

نِيج  (2)
ائِ نافِِريل امْلرندر اِهيمر ْبِن سر اَّر ْبِن إِْبرر يرى ْبُن إِْسحر ْ ، قنال اخلطينب: ثنان ثقنة. تنويف سننة ) حير اِديج هنن(. تناريخ 268البرْغندر

 (.16/321بغداد )

نِد ْبنثذا يف األصل. وهو تصحيف، والصواب ثام يف مصادر التخري : ) (3) َمَّ َُ ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبنِن  َمَّ ِن ْبنِن َُ ْْحَ ِن َعْبنِد النرَّ

َثنِي اْبُن َأِِّب َلْيَا  َثنِي َأِِّب، َحدَّ  (.َأِِّب َلْيَا، َحدَّ

: صدوَّ، بخ  . التقريب ) انر ُد ْبُن ِعْمرر  (.6197حُمرم 

اُن: مقبول،   َّ. التقريب )  (.5166وأبوآل ِعْمرر

َْحرِن ْبنِ  ْبِد الر  ُد ْبُن عر : هو حُمرم  ْيىلر اْبُن أريِب لر ا، مَض ] ور ، صدوَّ يسء احلفظ جدًّ ْيىلر  [.803أريِب لر

ْيِميج الت ِميِميج  (4) و اْلُفقر ْمر  ْيُل ْبُن عر ، ثقة. التقريب )ُفضر ُبو الن ْْضِ الُكويِفج  (.5430، أر

ْبِد اهللِ (5) ْيِس بِن عر ُة بُن قر مر ْلقر ِعيج  عر  الن خر
الِك  ، ثقة ثبت، ع. التقريب )بِن مر ُبو ِشْبل  الُكويِفج  (.4681، أر

عي –، واملعروف: أن إبراهيم إسناده منكر (6) أوقفنه ، وأرسله عن عبد اهلل بنن مسنعود  –[ 814] وهو بن يزيد الن خر

ح  احلديُث مرفوعاا من وجه آخر ثام سيأيت يف التخري .   عليه. وقد صر

: مَض ] اِزيِّ أرُبو اخلرْ ِ البراْغبرناُن: سنبقا ]852اْبُن الشِّ ر آل ور نْدر ُْموُد اْبُن مر آل: مَضن ]766[. حمر نْندر ناِب اْبنُن مر ه  ْبنُد الور عر [. 964[. ور

اُر: مَض ] ْمسر السِّ الط ي  1019ور ِشيذ ُقولره: مَض ]994اُن: مَض ][. ور اْبُن ُخر  : مَض ]910[. ور اِميِلج امْلرحر  [.806[. ور

= 
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ننْن  [1057] ، عر نُْصننور  ننْن مر ، عر ِريننر  نرا ُيوُسننُف، ثنننا جر ثر نند  : حر نناِميِلِّ ا اإِلْسنننراِد إىِلر امْلرحر ننذر هِبر ور

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ْبِد اهللِ قر ْن عر ، عر ِِنِّ ْلامر ةر الس  بِيدر ْن عر ، عر اِهيمر إِِّني َلَْعَلُم َِخَر َأْهِل النَّناِر : »إِْبرر

َُ اهللُُخ  نُرُ  ِمنَن النَّناِر َحْبنًوا، َفَيُقنو نَّنَو، َرُجنٌل ََيْ نَّنِو ُدُخنوًِل اْْلَ :  ُروًجا ِمنَْها، َوَِخَر َأْهنِل اْْلَ

ا : َينا َربي َوَجنْدُُتَ َُ ُْ َفَيُقنو ِجن ْ ََ َنا َمنْأََ، َف نََّو. َفَيْأتِيَها َفُيَخيَُّل إَِلْيِه َأْنَّ َمنْأََ.  اْذَهْب َفاْدُخِل اْْلَ

نَّنَو، َفَيْأتِيَهنا َفُيَخيَّنُل إَِلْين َُ اهللُ َلُه: اْذَهْب َفاْدُخنِل اْْلَ : َينا َربي َفَيُقو َُ ُْ َفَيُقنو ِجن ْ ََ َنا َمنْأََ، َف ِه َأْنَّ

َُ اهللُ  : َفَيُقنو ََ ا َمْأََ. َقا نَة  َوَجْدُُتَ ْنَيا، َوَعَِشَ نَّنَو، َفنإِنَّ َلنَك ِمْثنَل الند  َلنُه: اْذَهنْب َفاْدُخنِل اْْلَ

ا  ْنَيا  -َأْمَثاَِمَ َِ الد  َة َأْمَثا : َفَيقُ -َأْو إِنَّ َلَك َعَِشَ ََ : َأَتْسنَخُر ِِّب . َقا َُ َوَأْننَ   -َأْو َأَتْضنَحُك ِِّب  -و

ْدنرى أرْهِل «. اْْلَلُِك  اُل: ّذاكر أر انر ُيقر : فركر الر اِجُذآُل. قر ْ  نرور ت ى بردر ِحكر حر ُسولر اهللِ ضر أرْيُت رر ْد رر قر لر فر

ةا  نِْزلر اجْلرن ِة مر
(1). 

ه  اجر اْبُن مر اِريج ور اآُل الُبخر ور رر
ْن ُعرْيامر  (2) الِياا.عر الا عر نرا بردر عر لر قر ور ، فر ِرير  ْن جر ، عر ْيبرةر  نر اْبِن أريِب شر

م  
اآُل ُمْسننلِ ور رر ور

الِياننا  (3) الا عر نندر نرننا بر ننعر لر قر ور ، فر ِريننر  ننْن جر ، عر اِهيمر اَّر ْبننِن إِْبننرر إِْسننحر نر ور ننْن ُعننرْيامر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه عنه  = ِشْيذر ُقْولر اِميِلج يف أماليه، رواية اْبِن ُخر  ، ومنن -وهي يف عداد املفقود  –احلديث أخرجه أبو عبد اهلل احلسني امْلرحر

 (.2/945تاريخ دمشق )رجه املصنِّف. وانظر: موارد ابن عساثر يف طريقه أخ

( 1301( والطنرباِن يف الندعاء )359( والشنا  )917( واخلرائطي يف مكار  األخفالَّ )1583وأخرجه البزار )

، به.241( )224والبيهقي يف األسامء والصفا  ) انر  ( من طرَّ عن حممد بن ِعْمرر

ِديِث  ى ِمْن حر ُمُه ُيْرور ْعلر ا احْلرِديُث الر نر ذر هر ار: ور ا. قال البز  ْجِه ُمْسنردا ا اْلور ذر ْبِد اهلل ِ إاِل  ِمْن هر ْن عر ، عر ةر مر ْلقر  عر

، عن عبند اهلل بنن مسنعود، موقوفناا. 29402وأخرجه عبد الرزاَّ ) اِهيمر ْن إِْبرر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ، عر ةر اِوير ُبو ُمعر نرا أر ثر د  ( حر

 وهو الصواب. وهذا مرسل، إبراهيم َل يدرك ابن مسعود.

 [.15( مرفوعاا. وانظر ]1162عند البخاري ) عن جابر بن عبد اهلل ويف الباب 

ناُن، ثقنة، مَضن ]إسناده صحيح (1) ط  نى القر ، ثقنة 808. ُيوُسُف: هو اْبنُن ُموسر نبِّيج ْبنِد احلرِمينِد الض  : هنو اْبنُن عر ِرينر  جر [. ور

:764صحيح الكتاب، قيل: ثان يف آخر عمرآل هيم من حفظه، مَض ] نُْصور  مر ُهور اْبُن امْلُْعترِمِر، ثقة ثبنت، وثنان  [. ور

ِعيج ]797ال يدلس، مَض ] ، ثبت، ع. مَض ]814[. وإبراهيم: هو بن يزيد الن خر ِِنج ْلامر ُة: هو الس  بِْيدر عر  [.814[. ور

 [. وانظر التاِل، وختري  املصنِّف.970[ ]1016[ ]863وانظر ]

ن: ثقة حافظ شه ، وله أوها ، مَض ] (.4339( سنن ابن ماجه )6571صحيح البخاري ) (2) ُعرْيامر  [.922ور

ْيِه.308)-(186صحيح مسلم ) (3) ور اهر اَُّ: هو اْبُن رر إِْسحر ْيبرةر ور : هو اْبُن أريِب شر نر  (. ُعرْيامر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 468 
 

. ترنْيِ جر رر  بِدر

، ثن [1058] ةر اِوير نرا ُيوُسُف، ثنا أرُبو ُمعر ثر د  بِِه: حر ْن ور ، عر ةر بِيدر ْن عر ، عر اِهيمر ْن إِْبرر ُش، عر ا اأْلرْعمر

الر الن بِيج  : قر الر ْبِد اهللِ قر نُرُ  ِمنَْهنا : »عر إِِّني َلَْعِرُف َِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنَن النَّناِر، َرُجنٌل ََيْ

 َُ نََّو. َفَيْذَهُب َويَ  :َزْحًفا، َفُيَقا ََ َلُه اْنَطلِْق َفاْدُخِل اْْلَ َِ َقْد َأَخُذوا اْْلَنَاِز َُ ْدُخُل، َفَيِجُد النَّا ، َفُيَقا

: َفنإِنَّ َلنَك ِمْثنَل  َُ : َفُيَقنا ََ . َفَيَتَمنَّني، َقنا َُ َلُه: ََتَننَّ َماَن الَِّذي ُكنَْ  فِيِه  َفُيَقا الَّنِذي َلُه: َتْذُكُر الزَّ

: َأَتْسنَخُر ِِّب َوَأْننَ  اْْلَلِنُك  َُ ْنَيا. َفَيُقنو َة َأْضنَعاِف الند  ُسنولر اهللِ «. ََتَنَّْيَ  َوَعَِشَ ْينُت رر أر نْد رر قر لر فر

اِجُذآُل  ْ  نرور ت ى بردر ِحكر حر  .(1)ضر

ِمِذيج  ْ اآُل الرتِّ ور رر
ن اد   (2) ْن هر الا  ،(3)عر ندر نرنا بر نعر لر قر ور "، فر نِحيح  نن  صر سر : "حر نالر قر . ور ةر اِوير ْن أريِب ُمعر عر

الِياا.  عر

م  
اآُل ُمْسلِ ور رر ور

أريِب ُثرر  (4) ْكر  ور ْن أريِب بر . عر ترنْيِ جر رر الِيانا بِندر الا عر نرا بردر عر لر قر ور . فر ةر اِوير ْن أريِب ُمعر ، عر ْيب 

 /ب[113/ ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط اُن، ثقة، مَض ]إسناده صحيح (1) ى القر يُر حُمر 808. ُيوُسُف: هو اْبُن ُموسر ِ : هو الْض  ةر اِوير ُبو ُمعر أر ، ثقنة [. ور ناِز   نُد بنُن خر م 

 [.806أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد هيم يف حديث غ آل، وقد رمي باإلرجاء، مَض ]

، به. وانظر ما سبق، وختري  املصنف.3595أخرجه أَحد ) ةر اِوير ْن أريِب ُمعر  ( عر

 (.207(. وهو يف الزهد هلن اد  )2595سنن الرتمذي ) (2)

يِّ ب (3) ِ ن اُد بُن الرس   الت ِمْيِميج هر
رْبِ بِن ُصْعُفْوَّ  ْكر  بِن شر ِب بِن أريِب بر ، ثقنة، عنخ    ِن ُمْصعر نيِّ الُكنويِفج ِ ُبنو الرس  ، أر اِرِميج . 4الند 

 (.7320التقريب )

، ثقة، مَض ]309)-(186مسلم ) صحيح (4)
ِ
فالرء ُد بُن العر : هو حُمرم  ْيب   [.851( أبو بكر: هو ابن أيب شيبة. وأبو ُثرر

 (.35150وهو يف مصنف ابن أيب شيبة )
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ْن أر  ازر ِِل أر أرجر آُل، ور ْعدر ا بر مر ُه ور ْبلر ا قر مر ا اجُلْزءر ور ذر نِي هر لر نُه نراور نوُز لر ُ ا جتر نُْه مر ْن أرْرِوير عر أر نُْه، ور را عر ْرِوهير

ناِة، نِ  اِِض الُقضر قر ْقِت، ور ُة الور ُة، ُقْدور ْحلر اُ ، الرِّ ْيُخ، اإِلمر طِِه ِعنْدر أرْهلِِه: الش  ْ ُتُه برِشر اير نُْه ِرور عر ناُ  ور ظر

ح  احلرنْبريِلج 
يِن اْبُن ُمْفلِ تِِه ِمنر املُْ  (1) الدِّ ازر ترنبر يِف ، بِ ِجر ثر لِنكر ور ح  ذر صر ، ور ِث احلرافِِظ اْبِن امْلُِحبِّ دِّ حر

. ة  ناِِمئر امر ثر ْبِعنير ور نرةر سر ِ  سر ر  ْهِر اهللِ امْلُحر اِمِس شر  خر
ِ
اء ْوِ  األرْربِعر  ير

ْبِد اهلراِدي  ِن اْبِن عر سر : ُيوُسُف ْبُن حر تربر ثر ور
 /أ[114/ ] .(2)

 

حِ  َْحرِن الر   يمِ بِْسِم اهللِ الر 

َِ اهللِ  (3)َباُب  َِ اهللِ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  ُكنلَّ َلْيَلنو  إَِ   ِذْكِر الََحاِديِث اْْلَُتَواتَِرِة َعْن َرُسو ِ  ُنُزو

ْنَيا، َفَيْغِفُر ْلَِِن اْسَتْغَفَرُه، َوُيْعطِي َمْن َسَأَلهُ  ََمِء الد   السَّ

ِديِث  لِكر ِمْن حر ُرِوير ذر
(4) : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بن مفلح (1)  (.24، مضت ترَجته يف صفحة )عمر بن إبراهيم بن حمم 

ِد، مَض، انظر: ما بعد ]َجال الّدين يوسف بن حسن بن أَحد بن عبد اهلادي، الشه  (2)  [.771 بابن امْلرِْبر

اقتِ املصنُِّف يف هذا الباب عىل ذثر األحاديث الواردة يف نوع واحد من أنواع النزول، وهو النزول يف )ثل ليلنة(،  (3)

ِ ، وثنالنزول إىل أهنل ا نامر جلننة، وغ هنا، وَل يذثر أدلة أنواع النزول األخرى، ثالنزول يو  القيامنة يف ُظلرنل  ِمننر الغر

 انظر املصدر يف  اهلامش التاِل.

ِد أسامء الصحابة  (4) ْ نُع يف ذثنر أحادينث بعنض الصنحابة بعد رسر رْشر الا، ثنم ير  : سيذثر املصنِّف أقنوال السنلف أوًّ

 املذثورين هنا.

جر األلباِن حديث النزول يف ثل ليلة يف إرواء الغليل ) ح األسنانيدر ، وصن( عن ستة من الصنحابة 450وقد خر  ح 

، وعنيل بنن أيب طالن نِنيج نةر اجُلهر ابر رر نُة ْبنُن عر اعر ، وِرفر ، وُجبرْ ُ ْبنُن ُمْطِعنم  ب، إليهم، وهم: أبو هريرة، وأبو سعيد اخلُْدِريج

 .وعبد اهلل بن مسعود 

ْت لنيل درجة املاجست  يف جامعة أ  القرى، بعنوان "صنفة الننزول اإلهلن مر ي ورد الشنبها  وتوجد رسالة علمية ُقدِّ

ى  ور نْن رر رنعر فيهنا الطالنُب مر ْت يف دار البيان احلديرية، َجر حوهلا"، للطالب: عبد القادر بن حممد بن حييى الغامدي، ُطبِعر

ننل إىل أن عننددهم )أحاديننثر "النننزول" مننن الصننحابة  ( صننحابيًّا. انظننر 29، وقننا  بدراسننتها وخترجيهننا، وتوص 

= 
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1- .  أرنرس 

ْبِد اهللِ. -2 ابِِر ْبِن عر جر  ور

3- . ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم   ور

4- . قيِّ رر ةر الزج اعر افِِع ْبِن ِرفر رر  ور

5- . ةر ابر رر ةر ْبِن عر اعر ِرفر  ور

6- . ةر لرمر ِزيدر ْبِن سر ْبِد احْلرِميِد ْبِن ير : عر دِّ ، جر ةر لرمر سر  ور

اِمِت. -7 ةر ْبِن الص  ُعبرادر  ور

ْبِد اهللِ ْبِن  -8 عر ْسُعود .ور  مر

اِص. -9 ن ْبِن أريِب العر ُعرْيامر  ور

10- . اِمر  ُعْقبرةر ْبِن عر  ور

11- . يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب  عر  ور

12- . اِمر  رر ْبِن عر ُعمر  ور

13- . ةر امر أريِب ُأمر  ور

14- . ةر برسر ْمِرو ْبِن عر عر  ور

أريِب اخلرط اِب. -15  ور

16- .
ِ
اء ْردر أريِب الد   ور

ِعيد   -17 أريِب سر  .ور

18- . ةر ْيرر أريِب ُهرر  ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا عن أنواع ا54)ص =  (.149لنزول يف )ص(. وتكل م أيضا

نُه شنيخ اإلسنفال  ابنن تيمينة يف رسنالته املشنهورة "ُشح حنديث الننزول"، وحقنق  حر ر وحديث الننزول ثنل ليلنة: ُشر

برسالة علمية )ماجست ( يف جامعة اإلما  بالرياض للباحث: حممد بن عبد الرَحن اخلميس، وطبعته دار العاصنمة 

 هن.1414بالرياض، األوىل، 
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ى". -19 م  ْ ِ ُمسر  ور "غر

رر أنا  [1059]
اثِ سر اِسُم اْبُن عر انر اْلقر س  ُد ْبُن غر ، أبنا حُمرم 

اِسِم اْبُن  ،(1) رر أنا أرُبو القر
ناثِ سر ، أننا عر

ِقيج   البرْيهر
نْيِ ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن احلُسر ِن ُعبرْيُد اهللِ ْبُن حُمرم  أرُبو احلرسر

ْبِد اهلل ِ بِبر  (2) ي، ثنا أرُبو عر دِّ ، ثنا جر ادر ْغدر

 احْلرافُِظ ]ح[
ا ا نر ر أرْخربر  ور

ِ
اء يِلل  (3)، أبنا ْبُن أريِب اهلرْيجر نُْصوُر ْبُن عر ، أنا مر لِيل  اِهيُم ْبُن خر إِْبرر

ْبنُد اجلرب ناِر  ،(4) أنا عر

اِريج  اخُلور
ا عر  ،(5) بر ِمْعُت أر ، سر ِقيج ْكر  البرْيهر ُبو بر  أرَْحردر ْبنر أنا أر

د  ا حُمرم  بر ِمْعُت أر ُقوُل: سر ْبِد اهلل ِ احْلرافِظر ير

ِِن   ْبِد اهلل ِ امْلُزر عر
ُسوِل اهلل ِ  (6) ْن رر برتر عر ْد ثر ِديُث النجُزوِل قر ُقوُل: حر در  ير رر ور ، ور

ة  ِحيحر  صر
ِمْن ُوُجوآل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيُخ اجلر  (1) ناِد بنِن غر الش  افِنِل بنِن نِجر نانر بنِن غر س  نُد بنُن غر ْبنِد اهللِ حُمرم  ُبنو عر ِة، أر ْولر ْيُف الد  ، سر ِمْ ُ
ناِمر  لِْيُل، امْلُْسنُِد، األر نانر بنِن ثر س 

اِريج  نرةر )األرْنصر ر سر ، ُتُويفِّ ِجّي، احِلْمِ،ّ  (.22/381هن(. س  أعفال  النبفالء )632، اخلرْزرر

نننْيِ  (2) ْكننر  أرَْحرنندر بننِن احُلسر ننْيِخ اإِلْسننفالرِ  أريِب بر ننِد ابننِن شر ننِن ُعبرْيننُد اهللِ بننُن حُمرم  ُبننو احلرسر ننْيُخ، امْلُْسنننُِد، أر ِقننيج الش  ننيِلل البرْيهر ،  بننِن عر

ْيئاا، ور  ْعِرُف شر انر ير ا ثر اثِر: مر سر الر اْبُن عر آِل. قر دِّ ِمعر الُكُتبر ِمْن جر ، سر ِقيِّ ِفْيُد البرْيهر ْوِجْرِدي، حر عر لِنرْفِسِه اخُلرْسر م  يِف ُجنزء، سر

نرةر ) ا ر سر ِحْيحاا. مر اآُل صر در ُعُه فِيامر عر امر انر سر ثر (. ولنه ترَجنة يف املنتخنب منن 19/503هن(. س  أعنفال  الننبفالء )523ور

 (.1130ثتاب السياَّ لتاريخ نيسابور )

 (.158املفهرس ) هبذا اإلسناد من إبراهيم إىل البيهقي: ذثر ابن حجر سامعه لن )فضائل األوقا  للبيهقي(. املعجم (3)

و (4) يج الصج ِ ْضِل الط ربر ُبو الفر ، أر ِر امْلرْخُزوِميج ف  ِعيلر ْبِن امْلُظر يِلِّ ْبِن إِْسامر ِن عر نُْصوُر ْبُن أريِب احلرسر اِعُظ، ذثر ابنن نقطنة أننه مر يِفج اْلور

 ثان معنه، فتبنني أن  الري برن
برت  اِويِّ يف ثر تر غن  صنحيح. وقنال ابنن نقطنة: ورأينت اد عى سامعر صحيح مسلم من الُفرر

اِويِّ شيئا، وفيها أحادينث منن صنحيح مسنلم قند رواهنا عنن  نسخة بأربعني حديريا من َجعه، ما روي فيها عن الُفرر

جر عن رجل عنه، وقد حدث فيها  ر  اِويِّ ثام زعم يف آخرآل ملا خر ، ولو ثان قد سمعه من الُفرر اِويِّ نِيِّ عن الُفرر الُكْشِميهر

، قنال احلنافظ بأس اِويِّ انيد فيها نظر، وصحتها مستعبدة. وقال ابن ثري  يف التكميل: )روى صحيح مسلم عنن الُفنرر

هن(. انظر: التقييد البنن 595يوسف بن خليل: ثقة، مستور(. وقال ابن حجر: سامعه من زاهر صحيح. تويف سنة )

( طبقنا  الشنافعيني البنن 7/305سنبكي )( طبقا  الشنافعية الكنربى لل4/183( ميزان االعتدال )606نقطة )

 (.8/156( لسان امليزان )1/191( الت ْكميل يف اجلرْرِح والت ْعِديِل له )764ثري  )ص

ْبدُ  (5)  عر
د  ُبو حُمرم  ، أر اُبْورر امْلرنِيِعيِّ ْيسر اِمِع نر ا  جر ُة، إِمر ُر، الريِّقر م  اُ ، امْلُْفتِي، امْلُعر ْيُخ، اإِلمر ،  اجلرب نارِ  الش  اِريج نِد بنِن أرَْحرندر اخلُنور بنُن حُمرم 

نا ِب الش  ْذهر ِصْ اا بِمر اا، بر اِضعاا، خر ِّ انر ُمترور ثر ، ور ْثريررر أر ِقّي فر ْكر  البرْيهر ِمعر ِمْن: أريِب بر ، سر ِقيج . تنويف سننة )البرْيهر هنن(. 536فِِعيِّ

 (.20/71س  أعفال  النبفالء )

ةُ  (6) اَِلُ، الُقْدور اُ ، العر ن ْبنِن ُمغر اإِلمر ْبنِد اهللِ ْبنِن برِْشِ نِد ْبنِن عر ْبنِد اهللِ ْبنِن حُمرم   أرَْحرُد ْبنُن عر
د  ُبو حُمرم  نلِ ، احلرافُِظ، ُذو الُفُنْوِن، أر ْبنِن  ف 

= 
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ا عر ْوُلُه تر ُهور قر ُقُه، ور دِّ ا ُيصر : يِف الت نِْزيِل مر  .(1)  [22]الفجر:   چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ىلر
ةر  [1060] الر أرُبو ُزْرعر قر ور

ُسنوِل اهللِ  (2) نْن رر ُة عر اتِرر اِديُث امْلُترور ِذآِل اأْلرحر كر  : هر برنارر "أرن  اهللر تر

ْنيرا  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نِْزُل ُثل  لر اىلر ير عر تر اِب الن بِنيِّ ور ة  ِمنْن أرْصنحر اآُل ِعند  ور ْد رر نِن الن بِنيِّ "، قر ، ، عر

ُسننوُل اهللِ  نالر رر ، قر نة  ِوي  اح  قر نرا ِصنحر ِهني ِعنْندر َُ : »ور يرُقنوُل: «َينْنِز َُ َينْن»، فر ْيننفر «ِز ُقنْل: "ثر ْ ير َلر ، ور

ُسوُل اهللِ  الر رر امر قر نِْزُلت"، نرُقوُل، ثر ْيفر ير الر نرُقوُل: "ثر نِْزُلت"، ور  .ير
ا  نر ر أرْخربر

ُة  (3) ، أنا طرْلحر ِِنج الر ْيدر ر  الص  ْعفر ا أرُبو جر نر ْنبرأر ، أنا أريِب، أر اِريِّ يِلِّ ْبِن الُبخر ُد ْبُن عر لِكر حُمرم  بِذر

ننننْيِ  ْبننننُ  احلُسر
ي  ،(4) ننندِّ أننننا جر

َْحرننندر  ،(1) اَُّ ْبنننُن أر ، أننننا إِْسنننحر ي نننانر نننِد اْبنننُن حر ُبنننو حُمرم   أننننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احِب  =  اْبِن صر

ان  س  ُسْوِل اهللِ  حر ،  رر نن فر صر نُب بِالبرناِز األرْبنيرِض، َجنعر ور ق  ، امْلُلر ِويج نيِلج اهلرنرر ف  ِِنج امْلُغر نل  امْلُنزر ف  ْبِد اهللِ ْبِن ُمغر عر

 . نة  افعر انر بِنفالر ُمدر اسر اُ  أرْهِل ُخرر انر إِمر الر احلراثُِم: ثر الُعلوِ ، قر ِة احلرِدْيِث ور ْعِرفر د  ر يِف مر قر تر ُبنو ور وقنال أبنو موسنى املنديني: أر

ِِنج هذا ِمنر احلفاظ الكبار املكريرين. تويف سنة )  امْلُزر
د   هن(.356حُمرم 

 (.98(. الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )16/181(، س  أعفال  النبفالء )13انظر: خصائص مسند أَحد )ص

النجُزوُل إسناده صحيح (1) امْلرِجيُء ور نال  . ومتا  ثفالمه: )ور اِل ِمْن حر ااِلْنتِقر ِة ور ثر ِريِق احْلررر اىلر ِمْن طر عر ِن اهلل ِ تر نِْفي تراِن عر تراِن مر : ِصفر

ُقنوُل امْلُعر  ام  ير اىلر عر عر ل  اهلل ُ تر ، جر
ْشبِيه  اىلر بفاِلر تر عر اِ  اهلل ِ تر تراِن ِمْن ِصفر ا ِصفر ْل َُهر ، بر

ال  نإىِلر حر امْلُشر اتِِه ور نُة لِِصنفر لر ا طِّ نا ُعُلنوًّ ُة هِبر بِّهر

ا(. بِ ا  ثر

: مَض ] اثِرر سر اِسُم اْبُن عر : مَض ]766اْلقر
ِ
اء اْبُن أريِب اهلرْيجر : مَضن ]738[. ور لِينل  اِهيُم ْبُن خر إِْبرر ْبنِد 794[. ور ُبنو عر أر [. ور

 اهللِ احْلرافُِظ: هو احلاثم النيسابوري، صاحب املستدرك.

( ومن طريقه أخرجه املصننِّف. وثتناب 29( وفضائل األوقا  )957فا  )األثر أخرجه البيهقي يف األسامء والص

 (.1/15األسامء والصفا : وصل إلينا من طريق أيب القاسم ابن عساثر، هبذا اإلسناد، ثام يف مقدمة الكتاب )

اِزيج  (2) ِزْيندر النر  نِرْيِم بنِن ير ْبِد الكر ةر ُعبرْيُد اهللِ بُن عر ُبو ُزْرعر ناُ  امْلرْشنُهوُر ) : أر هنن(، ترَجتنه يف سن  أعنفال  الننبفالء 264، اإِلمر

(13/65.) 

ْيخ(. املعجنم املفهنرس  (3) ة، أليب الش  اِضحر هبذا اإلسناد من أوله إىل أيب الشيخ: ذثر ابن حجر سامعه لن )ثتاب الّسنة اْلور

ن ِة الصغ (. املنتخب من معجم شيوخ السمعاِن )ص(. و62)  (.920سامآل السمعاِن: )ثتاب السج

، قال السمعاِن: من أوالد املحدثني، ثنان  (4) احْلراِِنج أبو الطيب طلحة بن احلسني بن أيب ذر حممد بن إبراهيم بن عيل الص 

ا صاحلاا، ثري  السامع، ثف بِآل يف آخر عمرآل، ثتب إِل اإلج ازة بجميع مسنموعاته، ومنن َجلنة مسنموعاته: شيخا

هن(. املنتخب من معجم شنيوخ السنمعاِن 515ثتاب السنة الصغ  أليب الشيخ، بروايته عن جدآل، عنه. تويف سنة )

 (.920)ص
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اِريِسج  آُل  (2)الفر رر ثر ُقوُل.. فرذر ةر ير ا ُزْرعر بر ِمْعُت أر : سر الر قر
(3). 

تر  [1061] كر ور برارر نرا تر بج نِْزُل رر : ير : ُقْلُت أِلرَْحردر
نُْصور  اَُّ ْبُن مر الر إِْسحر قر  ِحننير ور

نة  ْيلر ناىلر ُثنل  لر عر

نالر  . قر نِحيح  نالر أرَْحرنُد: صر اِدينِثت قر نِذآِل اأْلرحر ُقنوُل هِبر ْيسر تر ْنيرا، أرلر  الدج
ِ
ء امر ى الريجُلُث اأْلرِخِ  إىِلر سر ْبقر  ير

اَُّ  إِْسحر
ْأِي  (4) ِعيُف الر  ُعُه إاِل  ُمْبترِدع  أرْو ضر در الر ير ، ور ِحيح  : صر

(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احْلراِِنج  (1) = رل الص  ُبو ذر ، أر يِلل اِهيمر ْبِن عر ُد ْبُن إِْبرر  [.1024مَض ]األصبهاِن الواعظ،  حُمرم 

كر اليرْزِديج  (2) اَُّ ْبُن أرَْحردر ْبِن ِزيرر ْعُقوبر إِْسحر ُبو ير نن فر  أر ، قنال عننه ابنن مناثوال والسنمعاِن: )صر ناِريِسج (. وقنال  الفر امْلُْسننردر

َْحرِن، وأثرينر ْبنِد النر  يرنى ْبنن عر ْ : حير نْزِوينر ِعيل البخناري، وسنمع بِقر ِد ْبِن إِْسنامر ْن حُمرم   الرافعي يف أخبار قزوين: )روى عر

خر الذهبي وفاته يف رجب سنة ) ُبو الشيخ احلافظ(. أر  نُْه أر  هن(.309الرواية عر

ُك: يكرس الزاي، وفتح الراء. ق  اله ابن نقطة.ِزيرر

ْزُد": مدينة من ثور إصطخر فارس بني أصبهان وثرمان.  و"ير

( إثننامل 2/326( التنندوين يف أخبننار قننزوين )13/493( األنسنناب للسننمعاِن )1/456اإلثننامل البننن منناثوال )

 (.332( نريل النبال )1/449( توضيح املشتبه )7/142( تاريخ اإلسفال  )3/58اإلثامل البن نقطة )

: مَض ]حُمرم   (3) اِريِّ يِلِّ ْبِن الُبخر : مَضن ]770[. وأبوآل: مَض ]868ُد ْبُن عر ِِنج الر ْيدر : 753[. والص  ي نانر نِد اْبنُن حر ُبنو حُمرم  [. أر

 [.929هو أبو الشيخ األصبهاِن، مَض ]

ن ةِ   املصنِّف. ، ومن طريقه أخرجه-وهو يف عداد املفقود  – "اخلرب أخرجه أبو الشيخ األصبهاِن يف "ثتاب السج

ن ِة" أليب الشيخ.7/199وأوردآل بدر الدين العيني يف عمدة القاري )  ( وعزاآل إىل "ثتاب السج

ْيِه، ثام يف مصادر التخري . (4) ور اهر اَُّ ْبُن رر  هو إِْسحر

ُ ، ثقة ثبت، مَض ]خب صحيح (5) ْوسر : هو الكر نُْصور  اَُّ ْبُن مر  ابن حنبل.[. وأَحد: هو 1037. وهو هنا َمتِ. إِْسحر

، 697وأخرجه اَجري يف الرشيعة ) نُْصنور  اَُّ ْبنُن مر نرا إِْسنحر ثر ند  ن، حر يراليِِسج ب ناِس الط  ْبُد اهلل ِ ْبُن اْلعر  عر
د  ُبو حُمرم  نرا أر ثر د  ( حر

اب هبذا اإلسناد، مطوالا، وفيه: أن  ابن منصور سأل أَحدر عن َخسة أشياء، منهنا: صنفة الننزول يف آخنر اللينل. فأجن

ْيِه: أن ثل هذآل اخلمسة صحيحة. ور اهر  أَحُد وابُن رر

قناا، وذثنر 330، 266، 205، 7/52وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى ) ر  ، بنه، ُمفر يراليِِسِّ ( من طريق أيب حممد الط 

 صفة النزول يف املوضع الرياِن.

 ( بذثر "النزول" فقط. وانظر التاِل.257وهو يف إبطال التأويفال  )

نن: قننال عنننه النندارقطني: ال بننأس بننه. ووثقننه اخلطيننب والسننمعاِن وابننن اجلننوزي. تننويف سنننة  أبننو يراليِِسج حممنند الط 

( إرشاد القنايص والنداِن إىل تنراجم 13/198( املنتظم )9/116( األنساب )11/219هن(. تاريخ بغداد )308)

 (.582شيوخ الطرباِن )
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ُبو بر  [1062] الر أر قر ْبِد اهللِ ْبِن ماهلة ور اِهُر ْبُن عر ْيِل"  (1)ْكر  طر يِف "ثِتراِب ِقيراِ  الل 
ْبنُد  (2) : أنا عر

ِن  َْحرِن ْبُن احلرسر الر 
نر   ،(3) ْعفر ُبنو جر نُد ْبنُن أرْشنكِيبر أر ثنا حُمرم 

نبِْيب   (4) ةر ْبننر شر نلرمر نِمْعُت سر : سر نالر قر

ِذآِل األر  ْن هر اَّر عر أرْلُت إِْسحر ُقوُل: سر ُقنوُل فِينِهت ير نا تر اِح، مر نحر نِة الصِّ ْؤير ْ  يِف الرج ناءر تِي جر اِديِث ال  حر

احر  حر اِديثر الصِّ ِذآِل األرحر د  هر ْن رر : مر الر ابِت   –قر ثر ِرير  ور : )جر ِمرْيلر
نْنِزُل إىِلر  ،(5) ( ور )اهلل ير نرنس  نْن أر عر

ْنيرا(   الدج
ِ
ء امر رر  –سر فر ْد ثر قر ا فر هر د  ْن رر مر فر

(6). 

ا [1063] قر ِعيُل ور ْبنِد اهللِ، ثننا إِْسنامر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن عر اِب: أنا عر ه  ْبِد الور رر اْبُن عر لر أرُبو ُعمر

اِسِم  ِد ْبِن القر ىلر حُمرم  ْأُ  عر رر : قر الر ْبُن أرَْحردر قر
در ْبنر أرْسلرمر  (7) ِمْعُت حُمرم  : سر الر قر

نالر اهلُل:  (8) ُقوُل: قر ير

: [210]البقننننرة:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  چ  ننننالر قر  ، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر بنِ  (1) ْبِد اهللِ بِن ُعمر اِهُر بُن عر برنار. وقنال يف  طر
نِن الكِ ث عر اِهنُد، حند  ُة الز  ، قنال النذهبي يف السن : الُقنْدور اِِنج نذر اهلرة اهلرمر مر

نا، يتنربك بنه، وثنان يصناحب صنالح الكنومفالذي، ولنه آينا   ا وِرعا ا، زاهندا نانر ثقنة صندوقا وْيه: ثر ر الر ِشن ر تار ه: قر

ناذ. تناريخ اإلسنفال  4/55بلندان )هن(. انظر: معجنم ال402وثراما  ظاهرة. تويف يف صفر سنة ) ابر ْيُفورر ة: طر ( مناد 

 (.17/158( س  أعفال  النبفالء )9/43)

 يف عداد املفقود. (2)

 َل أميزآل. (3)

اِمِريج  (4) اِهْيمر العر  بِن إِْبرر
نْيِ ُد بُن احُلسر ، صندوَّ، خ د س، تنويف سننة )، أرُبو جر حُمرم  اِديج اب  البرْغندر نر  بنُن إِشنكر هنن(. 261ْعفر

 (.5821التقريب )

اُب: بعضهم يقول فيه: أرْشنكِيُب. قالنه ابنن نناْص الندين يف "التنقنيح يف حنديث التسنبيح" )ص (. وهنناك 68وإِْشكر

حقينق عبند اهلل يوسنف اجلنديع مريال عليه يف ثتاب: "تسنمية منا انتهنى إليننا منن النرواة عنن سنعيد بنن منصنور"، بت

 (.61)ص

 )جرير وثابت(:ثذا يف األصل، وحيتمل أن تكون تصحفت من: "حديث ثابت". (5)

: ثقة، مَض ] (6) بِيب  ُة ْبُن شر لرمر  [. وانظر ما سبق.990سر

اِسِم الطجويِسج  (7) ُد بُن القر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ، َل أجندآل، ذثنرآل ابنن اجلنوزي والنذهبي يف ترَجنة ابنن أر نِد بنِن أرْسنلرمر ناِدُ  حُمرم  ، خر

 (.12/196( س  أعفال  النبفالء )2/317أسلم. صفة الصفوة )

ِزْيندر الكِنْن (8) ناَِلِ بنِن ير ُد بُن أرْسلرمر بِن سر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، حُمرم  ، شر اِِنج ب  اُ ، احلرافُِظ، الر  ،  ِديج اإِلمر ناِِنج اسر نِن اخلُرر ُبنو احلرسر نْوالرُهْم، أر مر

ننرةر ) ا ر سر . مر
نْيِ اِزير ةر الر  ، وثقه أبو حاتم وأبو ُزْرعر ( 7/201هنن(. اجلنرح والتعنديل )245هنن( وقينل )242الطجويِسج

 (.8/183( الريقا  البن قطلوبغا )12/195س  أعفال  النبفالء )



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 475 
 

بر بِكِترناِب اهللِ،  [22]الفجنر:  چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ نذ  نْد ثر قر بر بِنالنجُزوِل فر نذ  نْن ثر مر ، فر

دِ  بِحر ُسوِل اهللِ ور يِث رر
(1). 

 

: ا َحِديُث َأَنِ  ْبِن َمالِك   َأمَّ

آل  [1064] نْدر الر اْبُن مر قر
ن  (2) ْن برِْش  ، عر

ْيث  ْن لر ، عر ِرير  ْن جر ، عر
ْيُم ْبُن َحر اد  ى ُنعر ور : رر

نْن  ،(3) عر

، أرن  الن بِي  
الِك  نرِس ْبِن مر :  أر الر ََ َعْن َعرْ »قر ََ بَِذاتِهِ إَِذا َأَراَد اهللُ َأْن َينِْز  .(4)« ِشِه َنَز

. ْوُضوع  ُه مر ن  أر ِعيف  ثر ِديث  ضر ا حر ذر  هر

ي ناش   [1065] ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ِِن حُمرم  ر أرْخربر
نا  ،(5) نر ْنبرأر ، أر ناِريِّ نِن اْبنُن الُبخر ُبنو احلرسر أبننا أر

(6) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –عننا   3748/ب( ]الظاهريننة، جمننوع رقننم 190أوردآل الننذهبي يف "ثتنناب األربعننني يف صننفا  رب العنناملني" )َّ (1)

 (. ورجاله إىل إسامعيل: َل أجدهم.163[، وسقط هذا النص بكامله من املطبوعة )ص11جاميع العمرية 

ْبُد الر   (2) اِسِم عر ُبو القر ، مَض ]أر ِمنير الس  ث  ور ْرِوي الغر آل ير نْدر يرى بِن مر ْ ِد بِن حير اَّر بِن حُمرم  ِد بِن إِْسحر  [.750َْحرِن ْبُن حُمرم 

، غ  منسوب، قال عنه ابن حجر: جهول،  . التقريب ) (3)  (.4/162(. وانظر: هتذيب الكامل )710برِْش 

ا، مَض ]موضوع (4) : صدوَّ  طئ ثري ا ْيم  ْبِد احلرِميِد، ثقة صحيح الكتاب، قيل: ثنان يف 933. ُنعر : هو اْبُن عر ِرير  جر [. ور

، مَضن 764آخر عمرآل هيم من حفظه ] كر نرُتِ ا وَل يتمي نز حديرينه فر ، صندوَّ اخنتلط ِجندًّ ْيم  : ُهنور اْبنُن أريِب ُسنلر ْيث  لر [. ور

[933.] 

ْيم  يف تاريخ أصبهان ) ( 99قطنة منن مسنند الفنردوس البنن حجنر )َّ( وهو يف الغرائب امللت8/496أخرجه أُبو ُنعر

ْيم  يف تار ه، به.  من طريق أيب ُنعر

.263وأوردآل القاِض أبو يعىل يف إبطال التأويفال  )  ( وعزاآل إىل "ثتاب العظمة" إلبراهيم بن اجلنيد اخُلتجيِلِّ

"ثتناب الصنفا " لنه. ثنم ( وعزاآل إىل أيب عبد اهلل حممد بن إسنحاَّ ابنن منندآل يف 260وأوردآل الذهبي يف "العرش" )

 قال الذهبي: ال يريبت.

 : ا، وقال أبنو القاسنم الت ْيِمنيج قال ابن تيمية: ضع ف أبو القاسم إسامعيل الت ْيِميج وغ آل من احلفاظ هذا اللفظ مرفوعا

ا. ُشح حديث النزول )ص نة.(. أبو القاسم: هو قوا  ال53"ينزل" معناآل صحيح أنا أقر به، لكن َل يريبت مرفوعا  سج

 (.32هن(. ذيل التقييد )739، ما  سنة )حممد بن أَحد بن عبد الرَحن بن حممد بن عياش الصاحلي (5)

 ثذا. والفخر ابن البخاري َل يدرك زاهراا، وإنام يروي عنه بواسطة. (6)
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، أنا  اِهُر ْبُن طراِهر  يِفج زر نْ ر  الص 
ِ
ناء جر ِعيُد اْبُن أريِب الر  آل سر نْندر يرنى ْبنِن مر ْ ُبنو أرَْحرندر اْبنُن حير ، ثننا أر

ثننا  ،(1)

وِخيج  رج ى امْلرافر ِعيُد ْبُن أريِب ِعيسر سر
ب ناِس  ،(2) ْبنِد اهللِ ْبنِن اْلعر نُد ْبنُن عر نى حُمرم  ُبنو ِعيسر ثنا ّأيِب أر

ا ثنن ،(3)

ُْد ْبنُ  انر  أرَحر ُن ْبنُ  ،(4) ِمْهرر اِهيمر  (6)(.....) ثنا ،(5) ُقترْيبرةر  ثنا احلرسر ْعد ْبن إِْبرر سر
(7)،  : نالر ْن أرنرس  قر عر

ننالر )...........................(  ننََمِء،  (8)قر ننْيَطاُن، َوُتَفننتَُّح َأْبننَواُب السَّ بِالَْسننَحاِر َينُْفننُر الشَّ

اِعي َفُأِجيَبُه  َمْن َيْذُكُرِِّن َفَأْذُكَرُه َعاءُ َوُيْسَتَجاُب الد   ائُِل َفُأْعطَِيُه  َمِن الدَّ : َمِن السَّ َُ « ، ُثمَّ َيُقو

(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندآلعبد الواحد بن أرَْحرد بن حُمر  (1) ِد ْبِن إبراهيم بن حييى بن مر ْبِد اهلل  ْبِن حُمرم  ِد ْبِن عر لِّنم. قنال أبنو م  ، أبو أرَْحرد اأْلصبهاِّن امْلُعر

ندآل: ُتُويّف عبد هنن(. تناريخ اإلسنفال  453يف صنفر سننة ) -املعنروف بُكلنه  -الواحند بنن أرَْحرند البّقنال  القاسم بن مر

(10/37.) 

 َل أجدآل. (2)

وِخيج  (3) رج ب اِس امْلرنافر ْبِد اهلل ِ ْبِن اْلعر ُد ْبُن عر ى حُمرم  ُبو ِعيسر نْيم  األصنبهاِن: ثقنة.  أر الت نانُِئ األصنبهاِن، قنال أبنو الشنيخ وأبنو ُنعر

 .ن ثقة صدوقا، من بنائي البلدوقال السمعاِن: ثا

وخ، وهو اسم لبعض املواِل من العجم واسمه  : نسبةا إىل ما فررج وِخيج رج وخ»وامْلرافر .« ماآل فررج فر ُخفِّ  فر

 (.12/42( األنساب )2/242بهان )( تاريخ أص4/292طبقا  املحدثني بأصبهان )

ر   (4) ْعفر الِد   أرُبو جر انر ْبِن خر اِِنج  اليرْزِديج  أرَْحرُد ْبُن ِمْهرر ْصبرهر
: اأْلر ْيم  ةِ ، الزاهد، قال أبو ُنعر نفالر ْيتِنِه إاِل  إىِلر الص  نُرُج ِمنْن بر ْ نانر الر  ر  ،ثر

نرةر  ر بِيرْزدر سر ( اإلثنامل 1/128( أخبنار أصنبهان )52، 8/48ريقنا . الريقنا  )هن(. وذثرآل ابن حبنان يف ال284) ُتُويفِّ

( الريقننا  البننن قطلوبغننا 6/695( تنناريخ اإلسننفال  )13/493( األنسنناب للسننمعاِن )1/456البننن منناثوال )

(2/107.) 

، ضنعفه أبنو حناتم وغن آل (5) نيِلل ُبنو عر ، أر نِيج
ائِ اِعيج امْلرندر ُن ْبُن ُقترْيبرةر اخلُزر ( تناريخ اإلسنفال  3/33عنديل ). اجلنرح والتاحْلرسر

(5/297.) 

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (6)

ْهنِريج  (7) ِ ج الزج  الُقنرر
نْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهيمر بِن عر ْعُد بُن إِْبرر اسر ُبنو إِْسنحر ، ثقنة فاضنل ، أر ِِنج اِهيمر امْلرندر ُبنو إِْبنرر ناُل: أر ُيقر ، ور َّر

 (.2227عابد، ع. التقريب )

 طمس بمقدار نصف سطر. (8)

: مَضن 770ابنن البخناري: مَضن ]لضعف احلسنن بنن قتيبنة، ولعلنه َل يسنمع منن سنعد.  إسناده ضعيف (9) اِهنر  زر [. ور

: مَض ]733]
ِ
اء جر ِعيُد اْبُن أريِب الر  سر  [.770[. ور

= 
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ا َحِديُث  :َوَامَّ  َجابِر 

، أبننا  [1066] ِِنج الر نْيدر نر  الص  ْعفر ُبنو جر نا أر نر ْنبرأر ، أبنا أريِب، أر اِريِّ يِلِّ ْبِن الُبخر ُد ْبُن عر ا حُمرم  نر ر ْخربر
أر فر

ُبنو حُمر  ، أننا أر اِهيمر ُد ْبُن إِْبرر رل حُمرم  ي أرُبو ذر دِّ ، أنا جر احْلراِِنج رل الص   ْبِن أريِب ذر
نْيِ ُة ْبُن احلُسر نطرْلحر ِد اْبنُن م 

ْهل   ُر ْبُن سر اِِنج احلرافُِظ، ثنا ُعمر ْصبرهر
ي انر األر حر

 ح (1)

ْكِر ْبنِ  ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ر أرْخربر انر  ور ِد ْبِن طرْرخر حُمرم 
اثُِر بْ  ،(2) ا ذر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبِد الد  ُن أبنا أرَْحرُد ْبُن عر

وِريج  ْبننِد البرنناِقي النندج ننُد ْبننُن عر ْبننِد اهللِ حُمرم  ُبننو عر ، أبنننا أر الِننب  اِمننِل ْبننِن أريِب غر ثر
ْكننر   ،(3) ُبننو بر  أبنننا أر

نننانر  ْبنننِد امْلرلِنننِك اْبنننِن برِْشر نننُد ْبنننُن عر حُمرم 
ُقْطنِيج احلرنننافُِظ، ثننننا أرَْحرننندُ  ،(4) ارر نننِن الننند  ُبنننو احلرسر  أننننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1145َل أجدآل هبذا اإلسناد. ويف الباب عن أيب هريرة عند البخاري ) =

ِريج  (1) ينرور ْكر  الدِّ ُبو بر أر ْفص  ور ، أرُبو حر ِعيلر ْهل  ْبِن إِْسامر ُر ْبُن سر ، ، الِقْرِميِسيُعمر نن  يِّ ناِظ، در  احْلُف 
ِ
اء ر ْيِخ: )ِمْن ُثنربر ُبو الش  الر أر ، قر نِيج

ُة، : احلرافُِظ، احُلج  بِيج هر الر الذ  قر ْيِه. ور لر ق  عر اَِل ُمت فر ا   عر ة  إِمر : ثِقر ْييِلّ
الر اخلرلِ قر (، ور ِرع  ، ور نا ُهنور  فراِضل  مر نة احلرنِدْيث، ور م 

ئِ نُد أر أرحر

 ِمنر البفاِلرِد. وقال يف تار ه: ثان ثقة عارفاا بالفن. تويف سنة )بِامْلرْشُهْور ألرن ه ثر 
ة  اوير  هن(.330انر بزر

( تنناريخ اإلسننفال  2/628( اإلرشنناد للخلننييل )1/418( تنناريخ أصننبهان )4/89طبقننا  املحنندثني بأصننبهان )

اِن إىل تنراجم ( إرشناد القنايص والند7/291( الريقنا  البنن قطلوبغنا )15/337( س  أعفال  الننبفالء )7/594)

 (.710شيوخ الطرباِن )

ر ترَجترننه يف تار نه ) مَلحظنو: هنن( فجعلننه اثننان، والصننواب أهنننام 307( يف وفيننا  سنننة )7/189إن الننذهبي ثنر 

ننر اتِنِه: سر ْدمر آِخنُر قر ، ور
ا   نْدمر انر قر ِد ر أرْصنبرهر : )قر ْيم  ةر واحد، والذي يظهر أن الذهبي التبس عليه قول أيب الشيخ وأيب ُنعر

ندْ  ُ وظن  أهنام يقصدان: "قر ِر ل  البر زر "، ِمنر الُقُدوِ . فر
ة  ْدمر ُْع "قر ( هي َجر

ا   ْدمر (. فقوله: )قر ةر ثاِِمئر ثرفالر ْبع  ور "، واهلل  - سر نا ر مر

 أعلم.

هنن(. ذينل 735الدين أبو عبد اهلل، ما  سننة ) بن أيب احلسن الصاحلي، شمس حممد بن أيب بكر بن حممد بن طرخان (2)

 (.1083( الدرر الكامنة )142التقييد )

نِد بنِن  (3) ْبنِد البرناِقي بنِن حُمرم  ُد بُن عر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر الُِح، امْلُْسنُِد، أر ُة، الص  اَِلُ، الريِّقر ْيُخ، العر وِريج الش  ، ُيرسن الندج اِديج ، ُثنم  البرْغندر

نننرةر  ) ر سر نن اا. ُتننُويفِّ ننةا خر نناحِلاا ثِقر ننْيخاا صر ننانر شر : ثر اِِنج ننْمعر  الس 
ننْعد  ُبننو سر ننالر أر نناُر، قر ْمسر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 513السِّ

(19/427.) 

ُبو بركْ  (4) ُدوَُّ، أر اَِلُ، الص  ْيُخ العر نِويج الش  نانر األُمر ْبنِد اهللِ ْبنِن برِْشر نِد ْبنِن عر ْبِد امْللك ْبِن حُمرم  ُد ْبُن عر  حُمرم 
، ر  اِديج ُهُم البرْغندر نْوالر ؛ مر

نِ  ( عر ُقْطنِيِّ ارر اِوي )ُسنرن الد  ع،  رر نامر يِّندر الس  نْيخاا جر نانر شر : ثر ْهيِلُ اع  النذج الر ُشنجر قر ا . ور انر ِمنر امْلُْكريِِرينر الريِّقر ثر نِِّف. ور امْلُصر

= 
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ننننِد ْبننننِن ا ةر ْبننننُن حُمرم  در ْسننننعر مر
اِِنج  (1) ننننذر َْحرنننندر اهْلرمر ننننِن ْبننننِن أر َْحرِن ْبننننُن احْلرسر ْبننننُد الننننر  عر ور

(2)، 

اُلوا  ِريج  (3)قر ِعيلر اجْلرْعفر ُد ْبُن إِْسامر ، ثنا حُمرم  اِِنج ذر  اهْلرمر
نْيِ اِهيُم ْبُن احْلُسر : ثنا إِْبرر

ْبُد اهللِ ْبنُن  ،(4) ثنا عر

ةر ْبُن أرْسُلمر  لرمر َْحرِن  ،(5) سر ْبِد الر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ِد ْبِن عر ْن حُمرم  عر
ْن  ،(6) ْعِب ْبِن  (7)عر َْحرِن ْبِن ثر ْبِد الر  عر

الِك   مر
ُسولر اهللِ  ،(8) ، أرن  رر اِريِّ ْبِد اهللِ اأْلرْنصر ابِِر ْبِن عر ْن جر :  عر الر َُ ُكنلَّ َلْيَلنو  إَِ   إِنَّ اهللَ»قر َينْنِز

 َُ ْيِل َفَيُقو ْنَيا لُِثُلِث اللَّ ََمِء الد  اَِلٌ لِنَْفِسنِه َأَِل َعْبٌد ِمِن ِعَباِدي َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه، َأْو َظن": السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ننِمْعُت ِمنْننُه. تننويف سنننة ) = ننْد سر ننْرِوي ِمنننر احلرننِديِث، قر ننُدوقاا فِننيامر ير نننر األُُصننوِل، صر سر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 448حر

(18/60.) 

ب اب  أرَْحرد بْ  (1) د ْبن يوسف ْبن مسعدة ْبن خر ْبند النرَحن ْبنن معاوينة ْبنن ن حُمرم  نِعيد ْبنن سنويد ْبنن عر نرناب ْبنن سر ، وقينل جر

، قال ا اِِنج ْصبرهر
اِريج اأْلر زر ب اس اْلفر ُبو اْلعر نر ابنن حسان ْبن نِ ْبن حذيفة بن بدر أر ُبو ُعمر ْيِه أر لر . وأثنى عر خلطيب: ثان ثقةا

 هن(.329حيويه خ اا. تويف سنة )

 (.108( الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )2/93(. وانظر: الريقا  البن قطلوبغا )6/318تاريخ بغداد )

ندِ  (2)  األرسر
نِد بنِن ُعبرْيند  ِن ْبِن أرَْحردر بِن حُمرم  َْحرِن بُن احلرسر ْبُد الر  نالُِح بنُن أرَْحرندر يج عر نالر صر ، قر اِِنج نذر  اهلرمر

اِسنِم اْبنُن ُعبرْيند  ُبنو القر ، أر

بر ِعْلُمُه، هر ، فرذر ْيِزْيلر ن اْبِن در ةر عر اير ور ى الرِّ عر ، اد  ِعْيف  ِل  احلرافُِظ: ضر نعر ُدُخولِنِه يِف أرْعنامر ا مر نذر ُبنُه، هر ذِّ اِسنمر ُيكر نِمْعُت القر سر ور

ِة. تويف سنة ) لرمر  هن(.352الظ 

 (.219(. وانظر: الدليل املغني لشيوخ الدارقطني )16/15( س  أعفال  النبفالء )2/556ميزان االعتدال )

ةر وعبد الرَحن. (3) در ْسعر ْهل وابن مر  يعني: ُعمر بن سر

، من أهل امْلرِدينرة. قال أبنو بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالبعيل بن جعفر بن ابراهيم سامإبن  دحمم (4)

: منرتوك. اجلنرح حاتم: منكر احلديث، يتكلمون فيه. وذثرآل ابنن حبنان يف الريقنا   نْيم  وقنال: يغنرب. وقنال أبنو ُنعر

 (.8/185( الريقا  البن قطلوبغا )6/568( لسان امليزان )9/88( الريقا  البن حبان )7/189والتعديل )

ْبِد الر   (5) عر ْهِريِّ ور اب  الزج ِن اْبِن ِشهر عر بِيِه، ور ْن: أر ثر عر د  يج حر نِيج امْلُرِّ : اجْلُهر ِقيلر ِعيج ور بر ُد ْبنُن الر  نُْه: حُمرم  ى عر ور ِر. رر َْحرِن ْبِن امْلِْسور

: مرتوك. ْيم  . ضعفه الدارقطني وغ آل، وقال أبو ُنعر ِريج ِعيلر اجْلرْعفر  إِْسامر

ة( يف مطبوعننة النننزول إىل 2/431( ميننزان االعتنندال )1/13تلخننيص املتشننابه يف الرسننم ) ننلرمر فر )سر (. وتصننح 

ة". ْسلرمر  "مر

 (.6030تمل أن يكون ابن أيب صعصعة األنصاري املازِن، أبو عبد الرَحن املدِن، ثقة التقريب )َل أميزآل، وحي (6)

ْن( تصحف يف مطبوعة النزول إىل "بن". (7)  )عر

لرِميج  (8) اِريج الس   األرْنصر
الِك  َْحرِن ْبُن ثعب ْبِن مر ْبُد الر  ، ثقة، ع. التقريب )عر ِِنج  (.3991، أرُبو اخلرط اِب امْلردر
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ُه، َأَِل َعان   ِِّن َفَأْنُُصَ ٌ َعَلْيِه َفَأْرُزَقُه، َأَِل َمْظُلوٌم َيْسَتنُِْصُ ِفَر َلُه، َأَِل ُمَقِتَّ ِْ َيْدُعوِِّن َفَأُفكَّ َيْدُعوِِّن َفَأ

نَا "َعنْهُ  ََمِء اْلُعْلَيا ب [ /114/ ]، َفَيُكوُن َذاَ  َمَكاَنُه َحتَّي ُيِإَء اْلَفْجُر، ُثمَّ َيْعُلو َرب  إَِ  السَّ

. .(1)« َعَا ُكْرِسييهِ  اِِنِّ ذر اهلرمر ةر ور در ْسعر ْفُظ اْبِن مر  لر

. ابِر  ْن جر ، عر ْن أريِب ُسْفيرانر ُر عر ُيْذثر  ور

اِجيج  [1067]  احلرج 
د  ُد ْبُن حُمرم   حُمرم 

نْيِ الر أرُبو احلُسر قر ور
ْبِد اهلل ِ ،(2) ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر  ْبِن ثنا أر

ْيِه  ُجوُرور
اُز  (3) ناُرونر اخلرنر  ُبنو هر  أر

الِد  ُد ْبُن خر ، ثنا حُمرم  يِّ بِالر 
ْبنُد اهللِ ْبنُن اجْلرْهنِم  ،(4) ثننا عر

ثننا  ،(1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا (1) ائِِم: مَضن ]1060. ورجال اإلسناد األول: مضوا ]إسناده ضعيف جدًّ ْبنِد الند  أرَْحرُد ْبُن عر [. وذاثنر: مَضن 741[. ور

: هو1007] اِِنج ذر  اهْلرمر
نْيِ اِهيُم ْبُن احْلُسر إِْبرر ، ثقة، مَض ] [. ور اِِن: هو األرِسُ  ثام مر ] [.890ابن ِديِزيلر  [.778والعر

ننن ِة" والنندارقطني يف "النننزول" ) (، ومننن طننريقهام أخرجننه 7احلننديث أخرجننه أبننو الشننيخ األصننبهاِن يف "ثتنناب السج

 املصنِّف.

، هب وِريِّ  ذا اإلسناد.وثتاب "النزول" للدراقطني: وصل إلينا من طريق حممد بن عبد الباقي الدج

 ( عن ذاثر بن ثامل، به.30وأخرجه عبد الغني املقديس يف الرتغيب يف الدعاء )

ي نانر أرْيضنا 7/198وأوردآل العيني يف عمدة القاري ) ُبنو الشنيح اْبنن حر أر ُقْطنِّي يِف )ثتاب الّسنة( ور ارر اآُل الد  ور ( وقال: "رر

 يِف )ثتاب الّسنة(، وهو حديث منكر". اهن

ةر ْبنِن 13/468جر يف فتح الباري )وقال ابن ح نلرمر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن سر ْن عر ، عر ِريِّ ِعيلر اجْلرْعفر ِد ْبِن إِْسامر ِة حُمرم  اير (: "ُهور ِمْن ِرور

." ال  قر فِيِهامر مر ، ور  أرْسُلمر

اِمِت 778وقد مَض ] ةر ْبِن الص   هبذا اللفظ باختفالف يس . [ من حديث ُعبرادر

اُ ، احلر  (2) ْعُقنْوبر بنِن اإِلمر نِد بنِن ير نُد بنُن حُمرم   حُمرم 
ننْيِ ُبنو احُلسر ، أر نانر اسر نْيُخ ُخرر ُد، شر وِّ ِعْيلر بنِن افُِظ، الن اِقُد، امْلُْقِرُئ، امْلُجر إِْسنامر

اُبوِريج  اِجيج الن ْيسر اِج احلرج  نالر احلرناثُِم احلرج  ُعندر ِصنيُتُه. قر بر ، ور ل لر عر حر ور صح  ، ور ن فر صر رعر ور ، َجر ثنِير دِّ امْلُحر ْدُر امْلُْقِرئنِير ور ، صر

نرةر ) ر سر ُدوَُّ الري ْبُت. ُتُويفِّ الُِح الص  ْبُد الص  ِه(: العر
اِر ِ  (.16/240النبفالء )هن(. س  أعفال  368يِف )تر

اِزيج  (3) ْكنر  النر  ُبنو بر ْينِه، أر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُجوُرور ُد ْبُن عر ، قند  بغنداد، وحندث هبنا عنن: أيب حناتم حُمرم  نابوِريج ْيسر : اجُلنْدر ِقينلر ، ور

 (.3/452ة من طبقته. سكت عنه اخلطيب. تاريخ بغداد )الرازي، وَجاع

ازُ  (4) الِد بن يِزيد اخلرر  د بن خر ، وهنو صندوَّ، ثنان  نتم حُمرم  نةر ، قال ابن أيب حاتم: ثتبت عنه منع أيب وأيب ُزْرعر اِزيج اُرونر الر  ، أرُبو هر

 هن(.260 –هن 251ة. وذثرآل ابُن ِحب انر يف الريقا . وذثرآل الذهبي يف الطبقة السادسة والعرشين )القرآن يف يو  وليل

( األنسناب للسنمعاِن 2/187( اإلثنامل البنن مناثوال )9/144( الريقا  البن حبان )7/245اجلرح والتعديل )

الريقنا  البنن قطلوبغنا  (1/332( تبصن  املنتبنه )2/345( توضنيح املشنتبه )6/172( تاريخ اإلسنفال  )5/68)

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 480 
 

و  ْمر  عر
ف   ،(2) ْن ُمطررِّ عر

نالر  ،(3) : قر نالر ْبنِد اهللِ قر نابِِر ْبنِن عر نْن جر ، عر نْن أريِب ُسنْفيرانر ِش، عر عن األرْعمر

ُسوُل  ا إِِل أعَطناُه، َوَذلِنَك ُكنلَّ : »اهللِ  رر ً َْ َُ اهللَ فِيَهنا َعْبنٌد ُمْسنلٌِم َخن ْيِل َساَعٌو َِل َيْسَأ إِنَّ ِ  اللَّ

 .(4)« َلْيَلو  
اِِنج يِف "ثِترناِب ِقيرناِ   [1068] نذر نرر ْبنِن ماهلنة اهلرمر ْبنِد اهللِ ْبنِن ُعمر ناِهُر ْبنُن عر  طر

ْكنر  ُبنو بر الر أر قر

ِعيد   ا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن سر نر ر ْيِل": أرْخربر الل 
ِعيلر ْبنِن ُيوُسنفر  ،(5) ُد ْبُن إِْسامر ، ثنا حُمرم  ْهب  ْبُد اهللِ ْبُن ور ثنا عر

لرِميج  السج
ْبنِد اهللِ ْبنِن  (6) نا إىِلر عر ْوما نِت اجلرْهِمي نُة ير عر ُقوُل: اْجترمر ْيِه ير ور اهر اَّر ْبنر رر ِمْعُت إِْسحر : سر الر قر

ُقوُل "إِن  اهللر  ،(7)طراِهر   ُهور ير اَّر ور ُ  إِْسحر دِّ ُه: ُتقر اُلوا لر قر "ت  فر نة  ْيلر ْنيرا يِف ُثنلِّ لر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وتصحف فيه إىل "اخلزاز" بالزاي.8/264) =

اِزيج  (1) ْبُد اهللِ ْبُن اجْلرْهِم الر  َْحرِن، صدوَّ فيه تشيع، د. التقريب )عر ْبِد الر  ُبو عر  (.3259، أر

اِزيج  (2) ْيس  الر  ْمُرو ْبُن أريِب قر َُّ الُكويِفج  عر  (.5101. التقريب )4، صدوَّ له أوها ، خت األرْزرر

ْكر   (3) ُبو بر ، أر  احلراِرثِيج
ُف بُن طرِرْيف  ْبدِ ُمطررِّ ُبو عر اُل: أر ُيقر ، ثقة فاضل، ع. التقريب ) ، ور َْحرِن الُكْويِفج  (.6705الر 

ُبنو حديث صحيح (4) ، وهنو ثقنة ثنام سنيأيت. أر ني ار  ْيِه، َل أجد فيه توثيقاا، لكنه توبع منن أيب سر ، وهذا إسناد فيه ابن ُجوُرور

، صدوَّ، مَض ] ُة ْبُن نرافِع  ْلحر : ُهور طر  [.911ُسْفيرانر

نِد ْبنِن 27 - 54/26وأخرجه ابن عساثر ) نْن حُمرم  ، عر اِديِّ ْبِد اهلل ِ ْبنِن امْلُْسنترْوِرِد اْلبرْغندر ِد ْبِن عر ي ار  حُمرم  ( من طريق أريِب سر

اِز، به. وتصحف فيه "خالد" إىل "َملد". ِزيدر اخلرر  الِِد ْبِن ير  خر

ن23وأخرجه عبد الغني املقديس يف الرتغيب يف الدعاء ) نِد ْبنِن سر ْمنُرو ْبنُن أريِب ( من طريق حُمرم  نْن عر ، عر نابِق  ِعيِد ْبنِن سر

، به. ْيس   قر

ِش، هبذا اإلسناد.166)-(757وأخرجه مسلم ) ِن اأْلرْعمر ، عر ِرير  نرا جر ثر د  ، حر ْيبرةر ُن ْبُن أريِب شر نرا ُعرْيامر ثر د   ( حر

ْبند الواحند ْبنن مازينار (5) ْبند اهلل  ْبنن عر ِعيد ْبن عر ، قنال اخلطينب: ثنان ُعبرْيد اهلل  ْبن سر وِجنْرِديج ننْي الرُبُ ُبنو احْلُسر ، القناِض أر

قننه. تننويف سنننة ) ْيه ووث  ور ( تنناريخ اإلسننفال  12/83هننن(. تنناريخ بغننداد )373صنندوقاا. وقننال الننذهبي: ذثننرآل ِشنن ر

ْيه ذثننر وفاتننه فيهننا، واسننتبعدآل 388( يف وفيننا  )8/634َجتننه يف )( ثننم ثننرر الننذهبي تر8/391) ور هننن( ألن ِشنن ر

 الذهبي.

، ثقة حافظ، َل يتضح ثفال  أيب حاتم فيه،   س. التقريب ) (6) ِمِذيج ْ ِعْيلر الرتِّ ُبو إِْسامر  (.5738أر

ب   (7) نْيِ بِن ُمْصعر ْبُد اهللِ بُن طراِهر بِن احُلسر ند  يِف عر نُه ير اءر الن ْهنِر، لر رر نا ور مر ، ور نانر اسر ناثُِم ُخرر ب ناِس، حر ُبنو العر ناِدُل، أر ِمنْ ُ العر
، األر

لِكاا ُمطراعاا، انر مر ثر ، ور انر اسر ، ُثم  ُخرر إِْفِرْيِقيرةر ر ور ِْ آُل امْلرْأُمْوُن ِم ل در الن رْيِر، قر اِل  الن ْظِم ور حاا، ِمْن ِرجر اداا، مُمرد  ور ِهيباا، جر ساا، مر
ائِ سر

ِل، ما  سنة ) امر . س  أعنفال  الننبفالء )230الكر نرةا ُعْونر سر ْربر أر  ور
ن  امر ُه ثر لر (. ولنه ترَجنة يف تناريخ دمشنق 10/684هن( ور

= 
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الر  نعر رر قر فر باا، ُثنم  رر ضر فالر ر غر يلر  الس  ُرد  عر ْم ير لر ْيِه، فر لر ل ْمُت عر ْلُت فرسر خر ْبُد اهللِ، فردر لر إِِلر  عر ْرسر
أر نُه : فر ْأسر

ْزُعُم ارن  اهللر  . تر اَّر ْيلركر إِْسحر : ور الر قر ُقْلنُت  فر : فر نالر ْنيرات قر  الندج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نِْزُل يِف ُثلِّ لر رنا ير : أرهيج

ي اش   ْكِر ْبُن عر ُبو بر ُه أر الر ا أرُقوُلُه، قر نر ْسُت أر األرِمُ ، لر
نرِّ أريِب ُمْسنلِم   ،(1) ِن األرغر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر

(2) 

ُسولر اهللِ ُد أرن  رر : نرْشهر االر اُمر قر  اخلُْدِريِّ أرهن 
ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ىلر أريِب ُهرر ُد عر : أرْشهر الر :   قر الر إِنَّ اهللَ »قر

  َُ ْنَيا ِ  ُكلي َلْيَلو  َفَيُقو ََمِء الد  َُ إَِ  السَّ كِْن ُمنْرُهْم احلردِ ..« َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيهُ  :َينِْز لر يث. ور

ْسنترطِيُع  وِِن، ير ُقْلنُت: أرْخننرِبُ ننْيِهْم فر لر ْقبرْلنُت عر أر ُروآُل. فر
نناظِ ُنْم: نر ننالر هلر قر نْننِزلر إىِلر  ُينرناظُِروِِن. فر ْن ير أر

أرْطرر  : فر الر ْسترطِيُعت قر ْرُشت أرْو الر ير ُلو ِمنُْه العر ْ الر  ر  ور
ة  ْيلر ْنيرا يِف ُثلِّ لر  الدج

ِ
ء امر نُهْم، الس  ْوُ  ُرُؤوسر َّر القر

نا إْسنحر  حْيركر ير الر ِِل: ور قر ُتوا، فر كر ُْم: أرِجيُبوآُل. فرسر الر هلر قر ْلُيِجيُبوا. فر را األرِمُ ، ُمْرُهْم فر ُقْلُت: أرهيج ، فر اَّر

ا(  اذر ْن )مر عر
ْسنترطِيُع  (3) ُنْم: ير : ُقْلنُت هلر الر ْلُتُهْمت قر أر  الندج  سر

ِ
ء نامر نْنِزلر إىِلر سر ْن ير ُلنو ِمنْنُه أر ْ الر  ر ْنيرا ور

نان   كر يِف ُثلِّ مر ْنيرا ور  الدج
ِ
ء امر يِف سر ْرِش ور ىلر العر ُهور عر م": فر اُلوا "نرعر ْسترطِيُعت فر ِْن قر ْرُشت أرْو الر ير العر

(4)، 

ار  : ِذآِل. ور ننالر قر : فر ننالر . قر ِمرْيُلننكر نناِجز  ِمننرْييِل ور ُهننور عر ْسننترطِيُع": فر ننُه الر ير نناُلوا "إِن  إِْن قر ننُبوا ور ننرر هِبِننْم فرُْضِ مر

ُأْخِرُجوا  ور
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (29/216.) 

ِديج  (1) اَِل  األرسر ي اِش بِن سر ْكر  بُن عر ُبو بر ، امْلُْقِرُئ، احلرن اُ ، ثقة عابد إال أنه ملا ثرب ساء حفظه، وثتابه صنحيح، ع. أر ، الُكْويِفج

 (.7985التقريب )

ِة، ثقة، بخ    (2) ِزيُل اْلُكوفر ، نر ِِنج ُبو ُمْسلِم  امْلردر ، أر رج غر
 (.544. التقريب )4األر

 ذي".يف األصل: "ما (3)

 ثذا، والذي يف ُشح حديث النزول: "فهو ينزل إىل السامء الدنيا ثيف يشاء، وال  لو منه املكان". (4)

، رماآل الدارقطني بالوضع، مَض ]  إسناده عبد اهلل بن وهب،  (5) ِريج ينرور [. 1062[، وابن ماهلة: مَضن ]940وهو الدِّ

، ثقة مكرير عابد، ا بِيِعيج  [.809ختلط بأخرة، مَض ]وأبو إسحاَّ: هو الس 

، 953 - 950( والبيهقي يف األسامء والصنفا  )774اخلرب أخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) ( بأسنانيدر

 بعضها صحيحة، وهي َمتِة عندَها، وله أوجه، وهي إما قصة واحدة أو جالس متكررة حول ذا  املوضوع.

( وثتناب األربعنني يف صنفا  رب العناملني 2/321( )1/230)( وثتاب العرش 483وأوردآل الذهبي يف العلو )

، 39( وابن تيمية يف "ُشح حديث النزول" )ص11/376( وس  أعفال  النبفالء )5/787( وتاريخ اإلسفال  )59)

حاآل. وانظنر: َمتِن العلنو )51، 49، 48، 40 [ منن طرينق أيب 1114(. وسنيأيت احلنديث املرفنوع ]192( وصح 

= 
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نِمْعُت  [1069] : سر نالر ْبِد اهللِ احْلرافُِظ قر : "أبنا أرُبو عر ِقيج  البرْيهر
نْيِ ْكر  أرَْحرُد ْبُن احلُسر ُبو بر الر أر قر ور

نانِئ   نالِِح ْبنِن هر ُد ْبنُن صر ر  حُمرم  ْعفر ا جر بر أر
ةر  (1) نلرمر نِمْعُت أرَْحرندر ْبننر سر ُقنوُل: سر ير

نِمْعُت ير  (2) ُقنوُل: سر

ا امْلُْبترنِدُع  نذر هر نِي ور رعر ُقوُل: َجر ْيِه ير ور اهر اَّر ْبنر رر نالِح   -إِْسحر اِهيمر ْبننر أريِب صر ْعنِني إِْبنرر ير
ْلِنُس  - (3) جر

نالر إِْبن قر ْدهُترا، فر ر ْن أرْخبراِر النجُزوِل، فررسر نِي اأْلرِمُ  عر أرلر ، فرسر ْبِد اهللِ ْبِن طراِهر  نْرُ  اأْلرِمِ  عر فر اِهيُم: ثر رر

اءُ  ا يرشر ُل مر ْفعر بل ير نُْت بِرر ُقْلُت: آمر . فر
 
ء امر  إىِلر سر

 
ء امر نِْزُل ِمْن سر بل ير ِمي، بِرر فالر ْبُد اهللِ ثر ِِضر عر رر : فر الر . قر

ذر  ". هر اِهيمر ىلر إِْبرر رر عر أرْنكر ِة ور اير كر
ْعنرى احْلِ ا مر

(4). 
ِة  [1070] نفالر نْدِر الص  ْعظِنيِم قر ِزيج يِف "ثِتراِب تر ِْ  امْلرْرور ُد ْبُن نر ْبِد اهللِ حُمرم  اُ  أرُبو عر الر اإِلمر قر ور

نامر  لر إىِلر الس  نزر ا نر ناىلر إِذر عر تر كر ور برنارر ى أرن  اهللر تر ُيْرور ِل": ور اِئِر اأْلرْعامر ىلر سر ا عر هر
ْفِضيلِ تر نادرى ور ْنيرا، نر  الندج

ِ
ء

ُهننْم  (5)ُمنرنناِدي   إاِل  ور
 
ء ننامر ُمننرج بِأرْهننِل سر ننفالر ير ، فر

ِ
ء ننامر يرْسننُجُد أرْهننُل الس  لِننيُم"، فر لر اخْلرننالُِق اْلعر ننزر : "أرالر نر

ِن الن بِيِّ  عر ، ور :  ُسُجود  الر ُه قر ن  َْ إِِلَّ َعَلْيِه َمَلٌك َسناجِ »أر ُْ َأَصابِ ِينعر «. ٌد َما ِمنَْها َأْرَب كر أرن  َجر نرِبُ ْ ُ

اِ   ور نمر نىل  لِلس  ر نْد جتر ُمنوا أرن  اهللر قر
لِ ا عر نُجوِد، إِذر ُم ِمنر السج ُهْم أرْعظر ء  ِعنْدر ْ اِ  لرْيسر  ر ور مر  أرْهِل الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتاِل.إسحاَّ، به. وانظر ا =

ْيد   (1) انِِئ ْبِن زر الِِح ْبِن هر ُد ْبُن صر ، ذثر السمعاِن أن  احلاثم قال عننه: "الريقنة املنأمون". حُمرم  اُبوِريج اَُّ الن ْيسر ر  ر  الور ْعفر ، أرُبو جر

 هن(.340ويف سنة )ووثقه ابن اجلوزي وابن الصفالح وابن ثري . ت

ة: األحنف. و )1/127األنساب ) ة: احلرْسنُنوّي. املننتظم )4/166( ماد  ( طبقنا  الفقهناء الشنافعية 14/86( ماد 

 (.900( الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )15/210( البداية والنهاية )1/166البن الصفالح )

ْدُل، امْلرْأُموُن،  (2) ُة، العر ناِ  احلرافُِظ، احُلج  از، رفينُق اإِلمر ناُبوِرّي البرنز  ْضنِل الن ْيسر ُبنو الفر ْبنِد اهللِ، أر ةر بنِن عر لرمر ُد، أرَْحرُد بُن سر وِّ امْلُجر

ِة، قال اخلطيب: أحد احلفناظ املتقننني. تنويف سننة ) ْحلر ( سن  أعنفال  5/302هنن(. تناريخ بغنداد )286ُمْسلِم  يِف الرِّ

 (. 1/350ا )( الريقا  البن قطلوبغ13/373النبفالء )

، قال مسلم: جهمي ال يكتب حديريه. وقد ثذبه إسنحاَّ بنن راهوينه يف جلنس عبند اهلل إبراهيم بن أيب صالح هاشم (3)

 (.1/299( لسان امليزان )1/37بن طاهر. واسم أيب صالح: هاشم، قاله احلاثم. ميزان االعتدال )

بُ إسناده صحيح (4) ْبِد اهلل ِ احْلرافُِظ: هو احلاثم صاحب املستدرك.. أر  و عر

(: إسنادآل صنحيح. وانظنر 59( ومنه نقل املصنِّف. قال الذهبي يف األربعني )951واخلرب يف األسامء والصفا  للبيهقي )

 ما سبق.

ة: "ُمنراد ". (5)  )ُمنراِدي( ثذا، واجلاد 
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ُجوِد  ُموا بِالسج ُه اْعترصر الا لر إِْجفالر ْعظِياما ور تر
(1). 

يرى  [1071] ْ ُد ْبُن حير نرا حُمرم  ثر د  حر
، ثننا اْبنُن أرِخني اْبنِن  ،(2) نْعد  اِهيمر ْبنِن سر ْعُقوُب ْبُن إِْبنرر ثنا ير

ُسنولر اهللِ  نُه: أرن  رر غر لر ُه بر ن  ب اَِّ أر ِِن ُعبرْيُد ْبُن الس  ر ِه، أرْخربر مِّ ْن عر ، عر اب  :  ِشهر نالر َُ »قر نَنا ِمنْن  َينْنِز َرب 

ََمِء اْلُعْلَيا  ِ  السَّ
ْيِل، َفُينَاِدي ُمنَاد  الُِق اْلَعلِيمُ ": َِخِر اللَّ ََ اْْلَ ، "َأَِل َنَز َِ نَمَوا ، َفَيْسُجُد َأْهنُل السَّ

 بَِذلَِك، َفََل َيُمر  بَِأْهِل َسََمء  إِِلَّ َوُهْم ُسُجودٌ ُثمَّ ُينَ 
 .(3)« اِدي فِيِهْم ُمنَاد 

نر  [1072] ْيفالر ُْموُد ْبُن غر نرا حمر ثر د  حر
(4)،  ، ريِن   يرنى ْبنِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر ر  ْعمر اَِّ، أنا مر ز  ْبُد الر  ثنا عر

ِِنِّ قر  َْحرِن ْبُن البرْيلرامر ْبُد الر  نِي عر ثر د  ناىلر إىِلر حر عر تر كر ور برنارر نرنا تر بج نْنِزُل رر ير  إاِل  ور
نة  ْيلر ا ِمْن لر ُه: مر ن  نِي أر لرغر : بر الر

هُ  ُدوا لر جر  إاِل  سر
 
ء امر ُمرج بِأرْهِل سر ْنيرا، فرفالر ير  الدج

ِ
ء امر لر الس  نزر ا نر ، فر ِذر ْرِجعر ت ى ير ُهْم حر ُعونر ُرُءوسر ْرفر ، فرفالر ير

ا ، فر ِذر اىلر عر تر كر ور برارر ْشيرِة اهللِ تر ْ  ِمْن خر در عر رر أرط ْت ور ْنيرا تر  الدج
ِ
ء امر نادرى: "أرالر  إىِلر سر ْينِل نر ِقنير ُثُلنُث الل  بر

اِعنني  ننُه، أرالر ِمننْن در ننأرْغِفرر لر ُأْعطِيرننُه، أرالر ِمننْن ُمْسننترْغِفر  فر نناِئل  فر ِمننْن سر
ِجننرر  (5) نْفر ت ننى ير ُأِجيبرننُه"، حر فر

ْبُح  الصج
(6). 

ننرر  ثر ذر ور
ننِديِث:  (7) ننِ  »ُطننُرَّر حر ننََمُء َوُحننقَّ  (8) َأطَّ ننا َأْن َتننئِ  (9) السَّ ننِديثر ..«  َّ ََمَ احلرننِديث، حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والرتمننذي 4190( وابننن ماجننه )21516ع: أخرجننه أَحنند )(. واحلننديث املرفننو1/257تعظننيم قنندر الصننفالة ) (1)

، وحسنه األلباِن2312) رل  .يف املسند األرنؤو  وشعيب يف سنن ابن ماجه ( من حديث أريِب ذر

ناُبْوِريج  (2) ْهيِلج الن ْيسر ناِرِس النذج الِنِد بنِن فر ْبِد اهللِ بنِن خر يرى بِن عر ْ ُد بُن حير ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر . التقرينب 4، ثقنة حنافظ جلينل، خ أر

(6387.) 

[ منن طرينق يعقنوب 779(. وقند مَضن ]248، رقم1/257. وهو يف تعظيم قدر الصفالة )إسناده ضعيف إرساله (3)

، به برقم ]بن إبراهيم، وذثرنا االخ ْهيِلِّ  [.1169تفالف يف إسنادآل. وسيأيت من طريق الذج

ِويج  (4) در ْيفالرنر العر ُْمْوُد بُن غر ، ثقة حافظ. خ     س َّ التقريب ) حمر ِزيج ُبو أرَْحردر امْلرْرور ْوالرُهم، أر  (.6516مر

ةُ  (5) اِعي( ثذا، واجلاد  ".)در اع   : "در

[ منن طرينق عبند النرزاَّ، وانظنر 990( وقد مَضن ]249، رقم1/258. وهو يف تعظيم قدر الصفالة )خب ضعيف (6)

 تعليقنا هناك. وانظر التاِل.

، به. وهو حديث حسن.252، 251، رقم1/259يعني املروزي يف تعظيم قدر الصفالة ) (7)  َّ رِّ  ( من طريق ُمور

ْوُ  اأْلرْقتراِب. النهاية البن األث  )األرطِيطُ  (8)  (.1/54: صر

نْبرِغي. حتفة األحوذي ) (9) ير ْسترِحقج ور ير ِة امْلرْجُهوِل، أرْي: ور ( بِِصيغر ُحق   (.6/495)ور
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  َّ رِّ ُمور
(1)، . رل ْن أريِب ذر  عر

ا    كِْيِم ْبِن ِحزر ِديثر حر حر ور
(2). 

ْفُظُه:  لر ، ور ةر اِئشر ِديثر عر حر ُْ َقَدم  إِِلَّ َعَلْينِه َمَلنٌك »ور ْنَيا َمْوِض ََمِء الد  َسناِجٌد َأْو َقنائٌِم،  َما ِ  السَّ

َُ اْْلَََلئَِكنوِ  نر  [164]الصنافا :  (3)«  چژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  چ : َمنا َفنَذلَِك َقنْو ْيامر ، لُِعبرْينِد ْبنِن ُسنلر

اْلبراِهيِلِّ 
اِحم   ،(4) اكر ْبنر ُمزر ح  ِمعر الض  سر

ا  ،(5) نْهر ، عر
وَّ  رْسُ ْن مر عر

(6). 

ْوِضُع ِشن ا مر ا فِيهر ءا مر امر اِ  سر ور مر ْوله: "إِن  ِمنر الس   قر
ْسُعود  ِن اْبِن مر ، عر

وَّ  رْسُ ِديثر مر حر رْب  إاِل  ور

نناِئاما  اآُل قر مر نندر  أرْو قر
لرننك  ننُة مر ْبهر ْيننِه جر لر عر أر: ور ننرر   چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ "، ُثننم  قر

 .(7)  [166-651]الصافا : 

نِهدر  نْد شر قر ، ور
نْعد   ْبنِن سر

ِ
ء نفالر بِينِه اْلعر نْن أر ، عر ةر ناِعدر نِني سر  ِمْن بر

ِ
ء فالر َْحرِن ْبِن اْلعر ْبِد الر  ِديثر عر حر ور

ا  هر ْعدر ا بر مر ْتحر ور اْلفر
(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثقة عابد، ع. التقريب ) (1) يج ِ ِْ ، أبو امْلُْعترِمِر البر َُّ بن مشمرج بن عبد اهلل الِعْجيِلج رِّ  (.6940ُمور

ننالر 250، رقننم1/258تعظننيم قنندر الصننفالة ) (2) ننََمِء، َوَمننا ُتننََلُم َأْن َتننئِ َّ : »( قر ُْ َأطِننيَ  السَّ احلننديث. «  ..إِِّني َلَْسننَم

 (.1059( )852وصححه األلباِن. انظر: السلسلة الصحيحة )

 .ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ثذا، واَية رسمها بالواو:  (3)

ْيامن اْلبراِهيِل  (4) ُبو احْلراِرث، أصله من الكوفة، سكن مرو، ال بأس به. التقريب )ُعبريد بن ُسلر  (.4377، أر

، صنندوَّ ثرينن  اإلرسننال،  (5) نناِِنج اسر اِسننِم اخلُرر ُبننو القر نناُل: أر ُيقر ، ور
نند  ُبننو حُمرم  ، أر اِحم  اهِلننفالرِِلج اُك بننُن ُمننزر ننح  . التقريننب 4الض 

(2978). 

( والكنننى واألسننامء 127، 21/126(. واحلننديث: يف تفسنن  الطننربي )253، رقننم1/260تعظننيم قنندر الصننفالة ) (6)

 (.508( والعظمة أليب الشيخ )1824للدواليب )

( 9042( واملعجم الكبن  للطنرباِن )2565(. وهو يف تفس  عبد الرزاَّ )254، رقم1/260تعظيم قدر الصفالة ) (7)

 ( ويف إسنادآل اختفالف.157ي )وشعب اإليامن للبيهق

ْشنِقيج امْلرْعنُروُف بِناْبِن 255، رقم1/261. تعظيم قدر الصفالة )موضوع (8) مر  الدِّ
الِند  نُد ْبنُن خر ر  حُمرم  ْعفر (، يف إسنادآل أرُبو جر

، وهذا الطريق مدارآل عليه، قال أبو حاتم: ثان يكذب. اجلرح والتعديل ) ة  نْن فوقنه جاه7/244أرمر ينل، (. وَجينع مر

 وَل يرد اسم هذا الصحايب إال من طريقه.

نْيم  ) (. وأوردآل ابنن حجنر يف اإلصنابة 52/381( وتناريخ دمشنق )4/2202واحلديث يف معرفة الصحابة أليب ُنعر

= 
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. لِكر ْ ر ذر رر غر ثر ذر  ور
ْيُش  [1073] الر ُخشر قر ريِن    ور يرنى ْبنِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر ر  ْعمر نرا مر اَِّ، أر ز  ْبُد الر  نرا عر ثر د  : حر بُن أرْْصر ر

ُكمْ  بج نِْزُل رر  إاِل  ير
ة  ْيلر ا ِمْن لر : مر الر ِِنِّ قر َْحرِن ْبُن اْلبرْيلرامر ْبُد الر  نِي عر ثر د  : حر الر نا ِمنْن   قر مر ، ور

ِ
ء نامر إىِلر الس 

ا أرترى سر  ، فر ِذر ْرِجعر ت ى ير ا حر ا ُسُجودا ر  أرْهُلهر  خر
 
ء امر لر إىِلر سر ا نرزر ، إِذر ا ُثْريِسٌّ ُه فِيهر لر  إاِل  ور

 
ء امر ْنيرا سر ءر الدج امر

ْشيرِة اهللِ  ْ  ِمْن خر در أرْرعر أرط ْت ور نْدُعو عِ تر ْينِه ير در اِسنط  ير ُهور بر نْدُعوِِن ، ور نْن ير نا ِعبرناِدي، مر آُل: ير برنادر

نْن يُ  ُأْعطِيرنُه، مر ْسنأرُلنِي فر ْن ير ُهت مر ْسترْغِفُرِِن أرْغِفرر لر ْن ير ْيِه، مر لر ُتوُب إِِلر  أرُتوبر عر ْن ير ُأِجيبرُهت مر ْقنِرُض فر

ُلو    الر ظر ُدو   ور ْ ر عر غر
(1). 

بِ  ُة ْبُن شر لرمر اَِّ: سر ز  ْبِد الر  ْن عر اآُل عر ور  /أ[115/ ] .(2)يب  رر

د  ر  قر ْد تر قر : فر ِديُث ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم  ا حر ارم   الري الِِث  ور
ِ
 .(3)يِف اجُلْزء

اِهيُم  [1074] ، أبنننا إِْبننرر يج َْحرِن امْلِننزِّ ْبننِد الننر  نناِج ُيوُسننُف ْبننُن عر ُبننو احلرج  ننا احلرننافُِظ أر نر ر أرْخربر ور

الر  ْيدر ر  الص  ْعفر ، أنا أرُبو جر ِجيج رر ْكنِر اْبنُن الد  ُبو بر ْبِد اهللِ، أنا أر ُة بِنُْت عر مر
: أبنا فراطِ الر اِحد  قر ْ ُ ور غر ِِنج ور

آل ح  ِريذر
نُد ْبنُن  ، أننا حُمرم  ةا نازر لِيل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبِن خر ِحيِم، عر ْبِد الر  ْينربر اْبنرِة أرَْحردر ْبِن عر ىلر زر ْأُ  عر رر قر ور

 ْ ، أنا حمر اِِنج ر   الكر
ْيد  ُبنو أريِب زر : أننا أر ناالر ناآل قر ننْيِ اْبنُن فراذشر ُبنو احلُسر ، أننا أر يِفج نْ ر ِعيلر الص  ُموُد ْبُن إِْسامر

ثر  د  حر : ور اِِنج ر الر الط ربر . ح قر
ال  اُج ْبُن ِمنْهر ج  ِزيِز، ثنا حر ْبِد اْلعر يِلج ْبُن عر ، ثنا عر اِِنج ر اِسِم الط ربر نرا أرَْحرُد القر

يج  اُودر امْلركِّ ةر  (4) ْبُن در لِيفر أرُبو خر ور
ُر  (1)  النت ام 

ند  نُد ْبنُن حُمرم  حُمرم  ور
ن  (2) يراليِِسج لِينِد الط  ُبنو اْلور ناُلوا: ثننا أر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (4/447.) 

: مَض ]ضعيف (1) ْيش   [. وانظر ما سبق، وانظر ختري  املصنِّف.736. ُخشر

 [.990مَض برقم ] (2)

 [.780برقم ] (3)

ُدويسأر  (4) ، وثقه ابن يونس ومسلمة، منا  سننة  َْحرد بن داود بن موسى أبو عبد اهلل الس  ر ِْ ، نزيل ِم يج ّي، ُثم  امْلركِّ
ِ ِْ البر

 شنيوخ الطنرباِن ( إرشناد القنايص والنداِن1/333( الريقنا  البنن قطلوبغنا )6/673هن(. تاريخ اإلسفال  )282)

(103.) 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 486 
 

االر  بِينِه، أرن   (3)قر نْن أر ، عر ْن نرافِِع ْبنِن ُجبرنْ ِ ْبنِن ُمْطِعنم  ، عر ْمِرو ْبِن ِدينرار  ْن عر ، عر ةر لرمر : ثنا َحر اُد ْبُن سر

ُسولر  :  اهللِ رر الر َُ »قر ْنَيا، َفَيُقو ََمِء الد   إَِ  السَّ
َُ اهللُ ُكلَّ َلْيَلو  َهْل ِمنْن َسنائِل  َفُأْعطَِينُه  َهنْل  :َينِْز

ِفَر َلُه  ِْ  .(4)« ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ

لِيِد. ْن أريِب الور ْيِه عر ور اهر اَُّ ْبُن رر اآُل إِْسحر ور  رر

اُ  أرَْحرُد  اآُل اإِلمر ور رر ور
اِمر   (5) در ْبِن عر ْن أرْسور عر

الا  (6) ندر نرنا بر نعر لر قر ور . فر ةر نلرمر ْن َحر اِد ْبنِن سر ، عر انر ف  عر ور

الِياا.  عر

نِة"  ْيلر الل  اِئيج يِف "اليرنْوِ  ور اآُل الن سر ور رر ور
يرنى ْبنِن  (7) ْ نْن حير ، عر نْيُش ْبنُن أرْْصر ر اِصنم  ُخشر نْن أريِب عر عر

ان   س  حر
الِياا. ،(8) نرا عر عر لر قر ور . فر

ْن َحر اد   عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْضُل بُن احُلبرناِب  (1) = ةر الفر ْيفر

لِ ْقِت، أرُبو خر ْيُخ الور ، شر ُث، األرِدْيُب، األرْخبراِريج دِّ ُة، امْلُحر فال مر اُ ، العر ْمنُرو اإِلمر اسنُم احُلبرناِب: عر . ور

ن ِ ِْ ، البر ِحنيج ْيب  اجُلمر ِد بِن ُشنعر ننرةر بُن حُمرم  ر سر هناا، ُتنُويفِّ و  ِصنْيحاا، ُمفر ِدْيبناا، فر ْأُمْونناا، أر ناِدقاا، مر ، صر نةا نانر ثِقر نى، ثر ، األرْعمر يج

 (.732(. وانظر: إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )14/7هن(. س  أعفال  النبفالء )305)

ر البر  (2) ْعفر ، أرُبو جر ي انر ِد ْبِن حر ُد ْبُن حُمرم  رُ حُمرم  يج الت ام  ِ ، ذثرآل ابن ِحب انر يف الريقا  وقال: ربام أخطأ. وقال الندارقطني: ال ِْ

. تنويف سننة ) ْقُبنول  نُدوَّ  مر سنؤاال  احلناثم  (9/153هنن(. الريقنا  البنن حبنان )289بأس به. وقنال احلناثم: صر

( إرشنناد القنايص والننداِن إىل 777( التنذييل عنىل ثتننب اجلنرح والتعنديل )59( معرفنة علنو  احلننديث )ص192)

 (.994تراجم شيوخ الطرباِن )

(3) . يراليِِس  لِيِد الط  ا اْلور بر أر اِل ور اجر ْبنر امْلِنْهر ج   يعني: حر

مسندآل عن أيب الوليد الطياليس، به. ورجنال اإلسنناد األول [ من حديث ابن راهويه يف 780. مَض ]إسناده صحيح (4)

، 811[، ورجال الرياِن سبقوا ]1031سبقوا ] ُقْطنِيج ارر نُه الند  قر ث  ، ور نِويج نِن البرغر ُبنو احلرسر ِزْينِز: هنو أر ْبنِد العر يِلج بُن عر عر [. ور

: ثقة فاضل، مَض ]842مَض ] ال  اُج ْبُن ِمنْهر ج  حر  [.1043[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1566رجه الطرباِن يف "السنة" و "املعجم الكب " )احلديث أخ

 ( عن عيل بن عبد العزيز وحدآل، به. وانظر التاِل.136وأخرجه الطرباِن يف الدعاء )

، و )16745امْلُْسنرد ) (5) در ، وهو ابن مسلم، ثقة ثبت، وربام وهم مَض ]16747( عن أرْسور انر ف   [.969( عن عر

، ثقة، ع. التقريب ) (6) اِميج َْحرِن الش  ْبِد الر  ُبو عر اُن، أر اذر ، شر اِمر  ُد بُن عر  (.503األرْسور

: مَض ]487عمل اليو  والليلة ) (7) ْيش   [.736(. ُخشر

ي انر التِّنِّييِسج البرْكِريج  (8) اِن بِن حر س  يرى بُن حر ْ ، ثقة، خ   د   س. التقريب )حير يج ِ ِْ ا البر ِري  ثر ُبو زر  (.7529، أر
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ب اس   اِسُم ْبُن عر اآُل القر ور ْد رر قر ور
ْن أريِب  ،(1) ، عر ْن نرافِِع ْبِن ُجبرْ   ُهنور يِف ثِترناِب "اليرنْوِ  عر . ور ةر ْيرر ُهرر

ِة"  ْيلر الل  ور
(2) . اِئيِّ  لِلن سر

ىلر أريِب  [1075] ْأُ  عر رر قر
(3)  

ِ
اء ر  َْحرِن الفر ْبِد الر  ِعيُل ْبُن عر ُثْم إِْسامر ر ، أرْخربر

ناُ   ،(4) أبننا اإِلمر

اِحِد ْبِن أرَْحردر امْلرْقدِ  ْبِد الور ب اِس أرَْحرُد ْبُن عر يِسج أرُبو العر
(5)،  

ِ
ء نفالر نِريِم ْبنِن أريِب العر ْبنِد الكر يِلج ْبُن عر أنا عر

اِر  ط  ْبِن العر
نِد ْبنِن أرَْحرندر امْلُْقنِرُئ  (6) الِب  أرَْحرُد ْبنُن حُمرم  ، أنا أرُبو غر انر ذر هِبرمر

ْبنُد  ،(7)  عر
نِعْيد  ُبنو سر أننا أر

ناِهُد  ةر الش  نِد اْبنِن ُشنبرانر َْحرِن ْبُن حُمرم  الر 
نِن ْبنِن ُعبرْيند   ،(8) َْحرِن ْبنُن احلرسر ْبنُد النر  اِسنِم عر ُبنو القر ثننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ ج  (1) رب  الُقرر تِِّب ْبِن أريِب هلر ِد ْبِن ُمعر ب اِس ْبِن حُمرم  اِسُم ْبُن العر ، ثقة،   اْلقر ِِنج ب اِس امْلردر ُبو العر  (.5466. التقريب )4، أر

 [ والكفال  عليها.1141(. وستأيت رواية القاسم برقم ]486عمل اليو  والليلة ) (2)

ْكر  امْلر  (3) ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب بر ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن امْلُِحبِّ عر ُبنو ْقِديِسج عر يِن، أر نبج الندِّ
نِة، حُمِ عر اِدَُّ، ُمِفينُد اجْلرامر ُث الص  دِّ ، امْلُحر

ينعر ا ِ ا رسر ِصنيحا انر فر ثر ى، ور أرْوعر رعر فر ، َجر
د  ننرةر حُمرم  ر سر ى، ُتنُويفِّ ْقنور تر  ور

نْمت  سر  ور
ِصنْدَّ  نْ   ور ا خر ِة ذر لِنيحر النتِّفالور نا مر يغا

لِ ِة بر اءر ْلِقنرر

 (.1/319هن(. معجم شيوخ الذهبي )737)

ْمنرِ  (4) َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر   عر
ِ
اء ر  ِعيُل اْبُن اْلفر  إِْسامر

ِ
اء ُبو اْلِفدر يِن، أر ُر، ِعزج الدِّ م  ْدُل، امْلُعر اِويج اْلعر ةر امْلرنْردر نْ ر نى ْبنِن ُعمر ، ُثنم  و ْبنِن ُموسر

، شر 
ِ
اء ر  ْابِن اْلفر ُف بِاْبِن امْلُنراِدي، ور ُيْعرر ، ور ، احْلرنْبريِلج يج

احِلِ نا ر الص  ينرِة، مر
نكِ الس  اُضنِع ور نُن الت ور سر ِة، حر ريِنُ  النتِّفالور الِح  ثر ْيخ  صر

نرةر )  (.15/948(، وترجم له يف تاريخ اإلسفال  )1/175هن(. معجم شيوخ الذهبي )700سر

ْبد الرَحن بن إسامعيل ابن منصور (5) ْبد الواحد ْبن أرَْحرد ْبن عر ين أبنو العّبناس املرْقنِديّس، أرَْحرد ْبن عر مة شنمس الندِّ ، العفال 

ا، ووثقنه أخنوآل  نة صندوقا انا، ُحج 
ا عاملِ ، والُِد الفخر عيّل، وأخو احلافظ الّضياء املقديس، ثان إماما اِريِّ املعروُف بالُبخر

 (.13/731ريخ اإلسفال  )هن(. تا623الضياء. تويف سنة )

ب ايِسج  (6)  العر
ِ
فالرء ِرْيِم بِن أريِب العر ْبِد الكر يِلج بُن عر ِ  عر رر ُبو الكر ْيُخ، أر ، الش  انر ذر ر ناُر. تنرجم لنه النذهبي يفُمْسنُِد َهر ط  ، العر اِِنج نذر  ، اهلرمر

 (.21/110( س  أعفال  النبفالء )12/924هن(. تاريخ اإلسفال  )590 – 581تار ه يف املتوفني بني )

ندِ  (7) الِنب  أرَْحرنُد بنُن حُمرم  ُبنو غر ، أر انر ذر ر ُر، ُمْسنُِد َهر م  ْيُل، امْلُعر
ْدُل، اجلرلِ ْيُخ، العر نِد بنِن )امْلُْقِرُئ( ثذا، وهو الش   بنِن أرَْحرندر بنِن حُمرم 

اِِنج القر  ذر . ترجم له الذهبي يف تار ه يف وفيا  سنة )اِرِئ اهلرمر ةر اِحُب اْبِن ُشبرانر اُف، صر نْن 506، اخلرف  هن( وقنال: آِخنُر مر

بْ  يِلج ْبُن عر ِ  عر رر ُبو الكر نُْه أر ى عر ور ِريِم. تاريخ اإلسفال  )رر  (.19/272( س  أعفال  النبفالء )11/73ِد الكر

ْبِد اهللِ بِن ُبنْدر  (8) ِد بِن عر َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر   عر
ِعيد  ، أرُبو سر انر ذر ر بُِ ، ُمْسنُِد َهر ْدُل الكر ْيُخ، العر اِِنج الش  نذر ةر اهلرمر ، لنه جنزء ار بن ُشبرانر

ن نُدوقاا ِمنْن أرْهنِل الش  نانر صر ْيه: ثر ور نالر احلرنافُِظ ِشن ر قر ِديريِنِه اجلُنزء الري ناِِن. ور نرا ِمْن حر عر لر قر ادرا ، حديريي، قال الذهبي: ور هر

 (.17/432هن(. س  أعفال  النبفالء )425وتويف سنة )
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ُد ْبُن أريجوبر  ، ثنا حُمرم  ِديج األرسر
نْن  ،(1) ، عر ْمِرو ْبنِن ِدينرنار  ْن عر ، عر ، ثنا َحر اد  يراليِِسج لِيِد الط  ثنا أرُبو الور

ِن الن بِيِّ  بِيِه، عر ْن أر ، عر ا نارفِِع ْبِن ُجبرْ   : قر ْنَيا ُكنلَّ َلْيَلنو  »لر ََمِء الد  َُ اهللُ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  إَِ  السَّ ، َينِْز

 َُ ِفَر َفَيُقو ِْ  .(2)« َلُه : َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ

، أبننا  (3) [1076] ي ناش  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ا بِِه حُمرم  نر ر أرْخربر
نِن اْبنُن  (4) ُبنو احلرسر أر

اِح امْلُنِديُر، ثننا  نر  نِد اْبنِن الط  نيِلِّ ْبنِن حُمرم  يرنى ْبنُن عر ْ ، أبننا حير ذر زر ْ ْفص  اْبنُن طرنربر ، أبنا أرُبو حر اِريِّ الُبخر

ا نيِلِّ القر نى ْبنُن عر ْفظِِه، ثنا ِعيسر ِد اْبِن امْلُْهترِدي بِاهللِ ِمْن لر يِلِّ ْبِن حُمرم  ُد ْبُن عر  حُمرم 
نْيِ ْبنِن ِِض أرُبو احلُسر

ْبُد اهللِ  اِح، ثنا عر اُودر ْبِن اجلرر  ِويج  -در  البرغر
د  ، ثنا -ُهور اْبُن حُمرم  لِيِد الن ْريِسج ب اُس ْبُن الور َحر ناُد ، ثنا عر

ُسولر اهللِ  بِيِه، أرن  رر ْن أر ، عر ْن نرافِِع ْبِن ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم  ، عر
ْمِرو ْبِن ِدينرار  ْن عر ، عر ةر لرمر :  ْبُن سر نالر قر

َُ اهللُ» َُ   َينِْز ْنَيا َفَيُقو ِفَر َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمنْن ُمْسنَتغْ  :ُكلَّ َلْيَلو  إَِ  َسََمِء الد  ِْ ِفر  َفنَأ

 .(5)« َلهُ 
[1077] : ناالر َْحرنُد ْبنُن أريِب طرالِنب  قر أر َْحرِن ور ْبِد النر  ى ْبُن عر نرا ِعيسر ر نى اْبنُن  أرْخربر ُبنو امْلُنرج  أننا أر

ن ُبنو حُمرم  ، أبننا أر نرر نى ْبنُن ُعمر ْينِه، أننا ِعيسر جور ْبُد اهللِ ْبنُن َحر ى، أبنا عر ِل ْبُن ِعيسر ْبُد األرو  ، أنا عر تِّيِّ د  الل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يج  (1) ُد بُن أر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر نُِّف، أر ُر، امْلُصر م  ُة، امْلُعر ُث، الريِّقر دِّ ْيس  احلرافُِظ، امْلُحر يرى بِن رُضِ ْ يِلج  ْوبر بِن حير ناِحُب البرجر ، صر اِزيج ، النر 

، تويف سنة )ثِتراِب )ف ييِلج
ِل الُقْرآِن(، وثقه ابن أيب حاتم واخلرلِ

ائِ  (.13/449هن(. س  أعفال  النبفالء )294ضر

، ضعفه صالح بن أَحد وغ آل، مَض ]حديث صحيح (2) ِديج  األرسر
 [. 1066، وهذا إسناد فيه أبو القاسم ابن ُعبرْيد 

، به. وانظر السابق واَيت.( عن ابن ُشبرانر 948أخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  )  ةر

ثتب املصنف قبل هذا احلديث: )وهو عندنا يف مشيخة ابن املهتدي باهلل..... لعباس بن الوليد النريس، عن َحاد بن  (3)

 سلمة( ثم رضب عليها.

 هبذا اإلسناد من ابن البخاري إىل ابن املهتدي: وصل إلينا "جزء قيه مشيخة ابن املهتدي". (4)

: مَض ]ه صحيحإسناد (5) ي اش  : ]1065. اْبُن عر ناِريِّ اْبنُن الُبخر اِح: ]770[. ور نر  اْبنُن الط  ذر ور زر ْ اْبنِن 767[. واْبنُن طرنربر [. ور

اِح: ]735امْلُْهترِدي: ] اْبُن اجلرر  : ثقنة، مَضن 760[. ور ب ناس  الن نْريِسج عر : هنو صناحب معجنم الصنحابة. ور نِويج البرغر [. ور

[1003.] 

( ومن طريقه أخرجنه املصننِّف. وهنذا اجلنزء ُطبِنعر بتحقينق 51جه ابن املهتدي يف "جزء فيه مشيخته" )احلديث أخر

 قاسم بن حممد ضاهر، دار البشائر اإلسفالمية.

اُر ) ، به. وانظر السابق والتاِل.3439وأخرجه البرز  لِيِد الن ْريِسج ب اُس ْبُن اْلور نرا اْلعر ثر د   ( حر
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 ، ْمُرو ْبُن ِدينرار  ، ثنا عر ةر لرمر ، ثنا َحر اُد ْبُن سر
ال  اُج ْبُن ِمنْهر ج  ، أنا حر اِرِميج ْن نرافِِع ْبنِن ُجبرنْ ِ ْبنِن الد  عر

ُسولر اهللِ  بِيِه، أرن  رر ْن أر ، عر :  ُمْطِعم  الر َُ »قر ْنَيا َفَيُقنو نََمِء الند   إَِ  السَّ
َُ اهللُ ُكلَّ َلْيَلو  َهنْل ِمنْن  :َينِْز

ِفَر َلُه  ِْ  .(1)« َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ
ا  [1078] نر ر أرْخربر

(2)  ، يل كِّ َْحرن ِْبُن مر ْبُد الر  ايِفج ُحُضوراا، أنا عر رر  القر
اِمد  ْكِر ْبِن حر أرَْحرُد ْبُن أريِب بر

بُ  ارر أبنا أر ير نْهرر نِد ْبنِن شر َْحرنُد ْبنُن حُمرم  أر اُد ور نُن ْبنُن أرَْحرندر احلرند  يِلل احلرسر ، أبنا أرُبو عر لرِفيج  السِّ
 (3)و طراِهر 

ب  الن ْريِسج  اِهيمر ْبِن ُمْصعر يِلِّ ْبِن إِْبرر ُد ْبُن عر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر : أنا أر االر انر قر ْبنُد  ،(4) بِأرْصبرهر  عر

ند  ثنا أرُبو حُمرم 

يِلج ْبُن أرَْحردر ْبِن بِْسطرا ر  ِن عر ، ثنا أرُبو احلرسر ي انر ِر ْبِن حر ْعفر ِد ْبِن جر اهللِ ْبُن حُمرم 
ْبُد األرْعىلر ْبنُن  ،(5) ثنا عر

، ثنا احلرام   نافِِع ْبنِن َحر اد  الن ْريِسج نْن نر ، عر ْمنِرو ْبنِن ِدينرنار  نْن عر ، عر
ْيند  َحر اُد ْبُن زر ةر ور لرمر اِن َحر اُد ْبُن سر در

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر بِيِه قر ْن أر ، عر نََمِء : »ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم   إَِ  السَّ
َُ اهللُ َتَبارَ  َوَتَعاَ  ُكلَّ َلْيَلنو  َينِْز

 َُ ْنَيا َفَيُقو َهْل ِمْن ُمْسنَتْغِفر  َفُيْغَفنَر َلنُه  َهنْل ِمنْن َسنائِل  َفُيْعَطني  َهنْل ِمنْن َتائِنب  َفُيَتناَب ": الد 

َْ اْلَفْجرُ  "َعَلْيِه   .(6)« َحتَّي َيْطُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به.1074[. وقد مَض احلديث ]718جاله إىل الدارمي: مضوا ]. ورإسناده صحيح (1) ال  اِج ْبِن ِمنْهر ج   [ من طريق حر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر السابق واَيت.1521احلديث أخرجه الدارمي يف سننه )

(2)  .) ب  : ذثر ابن حجر سامعه لن )جزء ابن ُمْصعر ب   (.1541املعجم املفهرس )هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن ُمْصعر

ارر  (3) ير ْهرر د ْبن الفضل ْبن شر ْبند اهلل  أَحد ْبن حُمرم  ند ْبنن عر ج حُمرم  نرر ، ترجم له الذهبي فقال: سمع أبنا الفر اِِنج ْصبرهر
يِلل األر ُبو عر ، أر

يار، وغ آل، وثان من أبناء ْهرر ، ما  قبل اخلمس مائة بقلينل.  ْبن شر نْجيج لرفّي، وأبو طاهر السِّ نُْه السِّ التسعني، روى عر

 (.10/840تاريخ اإلسفال  )

ِب بنِن  (4) ِب بنِن ُعبرْينِد اهللِ بنِن ُمْصنعر اِهْيمر بنِن ُمْصنعر يِلِّ بِن إِْبنرر ُد بُن عر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ، أر ْيُخ، األرِمنْيُ ناحِ الش  اَّر اْبنِن صر ِب إِْسنحر

ُسْوِل اهللِ  ِة قنوا  ا رر الِندر نمج ور ُهنور عر ايِِخ، ور ِقي ُة امْلرشر ، الت اِجُر، بر اِِنج ْصبرهر
، األر ةر بِن ُعبرْيِد اهللِ الت ْيِميج ْلحر اِسنِم طر ننة أريِب القر لسج

ب   انر اْبُن ُمْصعر ثر ِهيِب(، ور ْ الرت  ِغيِب ور ْ نِِّف )الرت  ِعيلر الت ْيِميِّ ُمصر ، تنويف  إِْسامر ة  ريِنْ ر ناف  ثر نُه أروقر ، لر انر  أرْهِل أرْصبرهر
ِ
اء ر ِمْن ُثربر

 (.17/449هن(. س  أعفال  النبفالء )425سنة )

ْعفراِنّ  (5) ن الز  ، روى عنه: الطرب عيّل ْبن أَحد ْبن بِْسطا ، أبو احلرسر ج ِديل وَل ينذثرآل األُُبيلِّ اِن يف "معاَجه"، وأبو أَحد ابن عر

( إرشناد 7/157هنن(. تناريخ اإلسنفال  )310يف "ثامله"، وابن حبان يف "صحيحه". تنرجم لنه النذهبي يف وفينا  )

 (.422( زوائد رجال صحيح ابن ِحب انر )654القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )

: مضنوا ]. وهذا إسناد فيه ابن بِ حديث صحيح (6) ِفيِّ نلر . ورجاله إىل السِّ اُد ]836ْسطرا ر نيِلل احلرند  ُبنو عر أر ُبنو 819[. ور أر [. ور

= 
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 ْ ُهور يِف "جر اِِنِّ ور يِلل اهلرْمدر ْكِر اْبِن أريِب عر لِِس" أريِب بر
نلِيط   ،(1) نرر ْبنِن سر اَّر ْبنِن ُعمر نْن  ،(2) إِلْسحر عر

[ / . ةر لرمر  /ب[115َحر اِد ْبِن سر

 
 : ِقيِّ رر ةر الزج اعر افِِع ْبِن ِرفر ِديُث رر ا حر أرم   ور

الر أرُبو [1079] قر ُد ْبُن  فر ْبِد اهللِ، نا حُمرم  اُروُن ْبُن عر نِي هر ثر د  ِم": )حر ِويج يِف "امْلُْعجر اِسِم البرغر القر

نِن امْلرْخُزوِمننيج  احلرسر
ْبننُد اهللِ ْبنُن احلرنناِرِث  ،(3) نِي عر ثر ند  حر

بِينِه  ،(4) ننْن أر ننةر  ،(1)عر اعر افِنِع ْبننِن ِرفر ننْن رر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: هو أبو الشيخ، مَض ] = ي انر  اْبُن حر

د  ِعنني  وغن آل، مَضن ]929حُمرم  : وثقه ابن مر
ْبُد األرْعىلر ْبُن َحر اد  عر [. وَحر ناُد 733[. ور

: مَض ] ةر لرمر َحر اُد بْ 711ْبُن سر : ثقة ثبت فقيه، مَض ][. ور ْيد   [.1000ُن زر

ب  الن ْريِسج يف جزئه   طريقه أخرجه املصنف. ، ومن–وهو يف عداد الفقود  –احلديث أخرجه ابن ُمْصعر

، به. 3/50وأخرجه ابن عدي يف الكامل )  ( عن ابن بِْسطرا ر

ةر وسفيان3440( )3439وأخرجه البزار ) لرمر ، ثفالَها عن عمرو بنن ديننار، بنه، إال بن ُعيريْ  ( من طريق َحاد بن سر نرةر

ْن ُجبرْ ِ ْبِن ُمطْ  ى عر ُمُه ُيْرور ْعلر ا احْلرِديُث الر نر ذر اُر: )هر ِعنم  إاِل  ِمنْن أن سفيان َل يسمِّ ُجبرْ اا فقال: )عن رجل(، ثم قال البز 

ْ ر َحر اِد  ُجلر غر ى الر  م  ا سر دا ُم أرحر ْعلر الر نر ْجِه، ور ا اْلور ذر (. فلم يذثر رواية َحاد بن زيد، وَل أجدها عند غ  ابنن هر ةر لرمر ْبِن سر

. وانظر ما سبق.  بِْسطرا ر

َْحرِن بِن حُمر  (1) ْبِد الر  يِلل أرَْحردر بِن عر ُد بُن أريِب عر  حُمرم 
ْكر  ُبو بر ُة، أر اُل، الريِّقر ح  اَِلُ، احلرافُِظ، الر  ْفنص  اهلرْمنالعر نرر بنِن حر ِد بِن ُعمر اِِنج م  ، در

ِحيِم ْبُن ال ْبُد الر  ْرِويِه عر ْيِن ير م  يِف ُجْزءر ُه ُمْعجر ُل، قال الذهبي: لر د  ، امْلُعر اِِنج ْصبرهر
، األر اِِنج ْثور نعر الذ  قر ور ، ور ِفيِّ نلر نِن السِّ ْينِل عر فر طج

ُه. تويف سنة ) رالِسر لر ُة جر ْبعر نرا سر  (.17/433هن(. س  أعفال  النبفالء )419لر

 23ويف "الظاهرية" )اجلزء فيه اثنا عرش جلسا من أمناِل أيب بكنر حممند بنن أَحند بنن عبند النرَحن النذثواِن املعندل( 

[. وانظنر: 63جناميع العمرينة  –عنا   3799يهنا. انظنر: ]جمنوع رقنم لوحة مع غفالفها. وَل أجد حنديث البناب ف

 (.319، ترَجة1/471تاريخ الرتاث العريب لسزثني )

ّي، صدوَّ،   صد. التقريب ) (2) ِ ِْ ، أبو يعقوب بن أريب حفص البر ِِلج  (.372اهلُذر

ةر  (3) الر بر ِن ْبِن زر ُد ْبُن احلرسر ِن حُمرم  ِن ْبِن أريِب احلرسر ُهور اْبُن احلرسر ِ ج ، ور ُبوآل، د. التقرينب  الُقرر ، ثنذ  ِِنج نِن امْلرندر ، أرُبو احلرسر امْلرْخُزوِميج

(5815.) 

اِريج  (4) ْيِل اخلرْطِميج األرْنصر ْبُد اهللِ ْبُن احلراِرِث ْبِن الُفضر .  عر نة  : ثِقر ِعنني  نا احْلرناِرِث، قنال ابنن مر بر ن ى أر ، ُيكر ِِنج اُل: امْلردر ُيقر ، ور امْلرِدينِيج

ن نابِر  عر ْن جر بِيِه عر ْن أر ى عر ور ِن وقال ابن حبان يف املشاه : من جلة أهل املدينة وصاحليهم. وقال أبو القاسم البغوي: رر

نرةر ) الن بِيِّ  ا ر سر . مر نراثِ ر اِديثر مر خ وفاته: ابُن سعد.164أرحر . ثن اآل وأر  ِة امْلرْهِديِّ فر  هن( يِف ِخفالر

( اجلنرح 730، ح2/365( معجم الصحابة للبغوي )5/66( التاريخ الكب  )5/410ترَجته: الطبقا  الكربى )

= 
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ُسولر اهللِ  ، أرن  رر ِقيِّ رر :  الزج الر َُ اهللُ»قر ْيِل ا -َأْو إَِ   –ِ    َينِْز ْنَيا لُِثُلِث اللَّ ََمِء الد  آلِخِر َأْو السَّ

 َُ  «.َمْن َيْسَأْلنِي ُأْعطِهِ  :ُرْبِعِه، َفَيُقو
ْبُد اهللِ ْبُن احلراِرِث  عر ِقنيِّ  -ور رر نةر الزج اعر نْن ِرفر بِينِه عر نْن أر ى عر ور نِذي رر ُهنور  -ال  ، ور ُهنور اخلرْطِمنيج

ننِ  نابِر  عر نْن جر بِينِه عر ْن أر ى عر ور ْد رر قر آُل، ور ُ ْ غر ِن ور ُد ْبُن احلرسر نُْه حُمرم  ى عر ور ، رر ِدينِيٌّ نىل  اهلُل  مر الن بِنيِّ صر

 ) نراثِ ر اِديثر مر ْيِه أرحر لر عر
(2). 

ان   [1080] س  اُرْونر ْبِن حر ُد ْبُن هر نرا حُمرم  ثر د  : حر اِِنج ِديل اجُلْرجر ْبُد اهللِ ْبُن عر ُبو أرَْحردر عر الر أر قر
(3)، 

الُِح ْبُن أريجوبر  ثنا صر
بِْيب   ،(4) بِْيُب بُن أريِب حر ثنا حر

نِ  ،(5) ثر ند  كر حر برنارر نرنا تر بج ُل رر ترنرنز  : "ير نالر الِنك  قر ي مر

ُزوُل  اِئم  الر ير در ا ُهور فر أرم  اىلر أرْمُرآُل، فر عر تر نر -". ور بج نِْزُل رر ُه: ير ْولر ْعنِي قر ْنيرا ير  الدج
ِ
ء امر  إىِلر سر

ة  ْيلر  .-ا ُثل  لر
الر  الِحر ْبنر أريجوبر  –قر ثر -يعني صر ْ : فرذر َلر اهللِ، ور نن  ور سر : "حر نالر قر نْ   فر لِنكر لِيرْحيرنى بنِن ُبكر ْرُ  ذر

 " الِك  ْعُه ِمْن مر أرْسمر
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2/37( جتريد األسامء والكننى )1082  علامء األمصار )( مشاه7/31( الريقا  البن حبان )5/32والتعديل ) =

 (. 5/500الريقا  البن قطلوبغا )

، ثقة،   د س َّ. التقريب ) (1) ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر ، أر اِريج اخلرْطِميج ْنصر
ْيل  األر  (.1042احلراِرُث ْبُن ُفضر

ْبِد اهللِ: هو موضوع ِبذا اإسناد (2) اُروُن ْبُن عر ُل، ثقة، مَض ]. هر  [.1025احلرام 

 (.730، ح2/365وهذا النص بطوله نقله املصنِّف من معجم الصحابة للبغوي )

 ( عن البغوي يف معجمه. وانظر ما سبق.4/314وأوردآل مغلطاي يف إثامل هتذيب الكامل )

 َل أجد له ترَجة. (3)

 (.4/280ه. لسان امليزان )ترجم له ابن حجر، قال: جهله املؤلف )الذهبي( فيام رأيت بخط (4)

بِيب   (5) بِيُب ْبُن أريِب حر الِنِك حر اتِنُب مر ، ثر نيج ِ ِْ
ِ ند  امْل ُبنو حُمرم  ، أر نْرُزوَّ  احلرنرِفنيج اُل: مر ُيقر ، ور ْيق  اُل ُرزر ُيقر اِهيُم، ور اْسُمُه إِْبرر ْبنِن  ، ور

، مرتوك، ثذبه أبو داود وَجا  (.1087عة، َّ. التقريب )أرنرس 

يرى. موضوع( (6 ْ ْ   ا : هوحير ْبِد اهللِ بِن ُبكر  [.842، مَض ]سامعه من مالك وتكلموا يف ،الليث ثقة يف، بُن عر

احِلاا، أرْعِرُف  ( عن ابن عدي، به، ثم قال الذهبي: )الر 8/105أوردآل الذهبي يف س  أعفال  النبفالء ) بِْيب   صر حر  ور

، ْشُهْور  امْلر  مر نْ  ْحُفوظُ ور الِك   عر ةُ  ~ مر اير لِيدِ  ِرور ، بنِ  الور هُ  ُمْسلِم  ن  أرلهُ  أر نْ  سر اِديِث  عر اِ ، أرحر فر الر  الصِّ قر ا: فر هر ِمر  امر  "أر اءْ ، ثر  جر

" بفاِلر  ْفِسْ   يرُكونُ  .تر ا ِ  فر لِكر  يِف  لِِْلمر ْوالرنِ  ذر ْت  إِنْ  قر ح  ةُ  صر اير ( اهن ِرور بِيب    يصح.أقول: وقد تبني  أنه ال .حر

ى7/143وأوردآل ابن عبد الرب يف التمهيد ) ور دُ  ( من طريق آخر، قال: )رر يِلل  ْبنُ  حُمرم  انر  -اجْلربريِلج  عر ثر اِ   ِمنْ  ور  ثِقر

= 
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الر  [1081] قر ور
ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن َحر اد   (1) نرا حُمرم  ثر د  : حر

ا (2) : قر نالر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر قر نِي عر ثر د  : حر لر

ِمْعُت أريِب...  الِِك ْبِن أرنرس   -سر ىلر مر ُأ عر ْقرر ِذي ير ِديثر ال  رر حر ثر ذر بِيب   -ور انر حر ، ثر
ة  ْيسر برِيِقر : "لر الر قر فر

ُسوءاا  ا ور ًّ ْيِه ُشر لر ْثنرى عر أر ْكِذُب"، ور ير حُيِيُل احلرِديثر ور
(3). 

د   [1082] : حر الر قر ب اُس ور ، ثنا العر
ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن َحر اد  نرا حُمرم  ثر

(4)،  : نالر ِعنني  قر يرنى ْبنِن مر ْ ْن حير عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِن  امْلُْسلِِمنير  = ور ْ ر : –بِاْلقر الر نرا قر ثر د  اِمعُ  حر ةر  ْبنُ  جر ادر ور ر  سر ِْ : بِِم الر نرا قر ثر د  ، حر ف  نْ  ُمطررِّ الِِك  عر : ْبنِ  مر هُ  أرنرس  ن  نِ  ُسئِلر  أر  عر

نِْزُل  اهلل ر إِن  » احْلرِديِث  ْيلِ  يِف  ير   إىِلر  الل 
ِ
ء امر ْنيرا سر الر « الدج قر : فر الِك  ُل  مر ترنرز  ا. اجلبيل: َل يعرفه ابن  "ير ْمُرآُل"(. إسنادآل ضعيف ِجدًّ أر

هن( املذثور يف 439طاب الشاعر ) : تيمية، وقال عنه ابن موصوِل: جهول. وسيأيت قوهلام. وليس هو أبو اخل

 ( الختفالف الطبقة.7/378لسان امليزان )

اِمعُ  : ضعفه الدارقطني، وذثر الذهبي أنه روى حديرياا باطفالا، ثم قال الذهبي: "ثأنه آفته". ميزان  ْبنُ  أما جر ةر ادر ور سر

 (.2/415( لسان امليزان )1/387االعتدال )

ِذآلِ قال شيخ اإلسفال  ابن تيمية: ) ةُ رِّ ال هر اير بِيِب ْبنِ  ور اتِبِِه حر ِريِق ثر ْت ِمْن طر  ُرِوير
الِك  ْن مر اب   عر ذ  ا ثر ذر كِن  هر ؛ لر بِيب  أريِب حر

رر  ثر ى ذر ِريق  ُأْخرر ْت ِمْن طر ُرِوير . ور
الِك  ْن مر ُه عر ْقلر د  ِمنُْهْم نر ْقبرُل أرحر ْهِل اْلِعْلِم بِالن ْقِل ال ير ِّ باتفاَّ أر ْبِد اْلربر ا اْبُن عر يِف هر  ور

ْعِرُفهُ  ْن الر نر ا مر  (.402 - 5/401جموع الفتوى ) .(إْسنراِدهر

اتِبِهِ وقال أيضا: ) بِيب  ثر ِة حر اير ا ِمْن ِرور ذر ُْهول   ،هر ْسنرادر جر ن  اإْلِ
كِ رر لر  آخر

ْجه  ْت ِمْن ور ْد ُرِوير قر اِقِهْم. ور فر اب  بِاتِّ ذ  ُهور ثر  .(ور

 (.16/405جموع الفتوى )

نْ املوصيل:  وقال ابن الِك   امْلرْشُهورر عر نْ  مر ْد ُرِوير عر قر ا، ور هر
ْأِويلِ امْلرنُْع ِمْن تر اِ  ور فر اُر ُنُصوِص الصِّ لرِف إِْقرر ِة الس  م 

ئِ ْن أر عر  ور

الِك   ُه  مر ْولر لر قر أرو  ُه تر ن  نرا»أر بج نِْزُل رر ْمِرآلِ  :«ير ْعنرى ُنُزوِل أر را إِ  ،بِمر ُة هلر اير ور ِذآِل الرِّ هر انِ ور ا( ،ْسنرادر ُدَُهر اتِبِِه،  :)أرحر بِيب  ثر ِريِق حر ِمْن طر

الت ْعِديلِ  اَِّ أرْهِل اجْلرْرِح ور فر اع  بِاتِّ ض  اب  ور ذ  ْل ُهور ثر ، بر بِيب  ْ ُ حر ا غر ذر بِيب  هر حر ْقلِهِ  ،ور ىلر نر  عر
ِ
ء امر د  ِمنر اْلُعلر ْعترِمْد أرحر ْ ير َلر  .ور

ْسنراُد )الري اِِن( اإْلِ اُلهُ  فِيهِ  :ور ُف حر ُْهول  الر ُيْعرر  (.475. َمتِ الصواعق املرسلة )صجر

ِديل اجلُْرجاِن. (1)  يعني: ابن عر

، مصنننِّف "الُكنرننى واألسننامء" ]مطبننوع[. ترَجتننه يف سنن  أعننفال  النننبفالء ) (2) ْوالريِبج نن النند  ُبننو برِْش  ( 14/309هننو احلرننافُِظ أر

 (.781)وإرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن 

 ( مطوالا.1528(. وهو يف العلل ألَحد رواية ابنه عبد اهلل )3/324الكامل يف ضعفاء الرجال ) (3)

وِريج  (4)  الدج
اِقد  اتِِم بِن ور ِد بِن حر ب اُس بُن حُمرم  ادِ عر ْضِل البرْغدر ُبو الفر ، ثقة حافظ، ، أر  [.742. مَض ]4يج
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نانر ُ رْطنِرُف  ثر ، ور الِِك ْبِن أرنرس  ىلر مر ُأ عر ْقرر انر ير ر ثر ِْ ِذي بِِم بِيب  ال  انر حر ثر
ُح  (1) ْصنفر  (2) لِلن ناِس، ير

ثرفالر  ترنْيِ ور قر رر نْ   ور نانر اْبنُن ُبكر ثر : ور الر قر . ور
 
ء ْ ْيسر بَِّشر ُقْلُت: لر ر فر ِْ نُْه بِِم ُلوِِن عر

أر يرى: سر ْ الر حير . قر ةا ثر
(3) 

ُء  ِّ ُهور يسر ، ور بِيب  ْرِض حر  بِعر
الِك  ِمعر ِمْن مر سر

ْرِض  (4) العر
 /ب[116/ ] .(5)

 
(6) : ةر ابر رر ةر ْبِن عر اعر ِديُث ِرفر ا حر أرم   ور

نرا  [1083] ر ، أبننا أريِب، فرأرْخربر نيْبرانر ُد ْبُن أرَْحرندر ْبنِن شر ، أبننا أرُبنو حُمرم  نر  م  نِد ْبنِن ُمعر نُر ْبنُن حُمرم  أننا ُعمر

نِ  : احلرسر اِريج قراالر أرُبو برْكر  األرْنصر اُغوِِنِّ ور بُْد اهللِ ْبنُ  اْبُن الز  يِفينِيج  أبنا عر ِ  ِ بِْد اهللِ ال ِد ْبِن عر حُمرم 
 ]ح[  (7)

ْنبر  أر نْن ور ، عر ْضِل اْبِن نرناِْص  ْن أريِب الفر ، عر ِ ِن اْبِن امْلُقر   ْن أريِب احلرسر آُل، عر ُ ْ غر ةر ور ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ا ُسلر نر
أر

اِسنِم ُعبرْينُد اهللِ ْبنُن أر  : أبنا أرُبو القر الر ةا قر ازر ْردر إِجر اْرمر زر ْبِد اهللِ اْبِن هر ِد ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  ْبنِن  َْحرندر عر

ِِنج امْلُْقِرُئ  الر ْيدر يِلل الص  عر
نُد ْبنُن  ،(8) ، ثننا حُمرم  ناُبوِريج  الن ْيسر

ناد  نِد بنِن ِزير ْبُد اهللِ بُن حُمرم  ْكر  عر ُبو بر ثنا أر

ِرير   ْهُب ْبُن جر يرى، ثنا ور ْ حير
، عر  ،(9) ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر اِئيج ْسُتور اِحُب الد  ا   صر ِل ثنا ِهشر ْن ِهفالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترخر  (1) تِِه، ثر ناعر سر ةا يِف ور ْطنور  خر
نْيِ تر ْطنور نلر خر عر فر البرِعنُ : جر ْطنرر خر اآُل. ور ّعند  تر آُل ور زر ناور ا جر : إِذر ءر ْ فر الَّش  ْطرر ر ، أري يِف ختر فر فِنيِهامر ْطنرر

. النهاية البن األث  ) ةا ْطور نْيِ خر تر ْعِل اخلرْطور اِع، وجر ة: خ   ر ف.23/223تاج العروس ) (2/47اإِلرْسر  ( ماد 

ُح  (2) ْصفر ُك. تاج العروس )ير رْتُ ة: صفح.6/540: ير  ( ماد 

، ثقة يف الليث، وتكلموا يف سامعه من مالك (3) يج ِ ِْ
ا امْلِ ِري  ثر ُبو زر ، أر ْ   امْلرْخُزْوِميج ْبِد اهللِ بِن ُبكر يرى بُن عر ْ  [.842، مَض ]حير

(4) ." ج ُء( ثذا، والذي يف مطبوعة الكامل: "ُشر ِّ  )يسر

 (.5282(. وهو يف تاريخ ابن معني رواية الدوري )3/324الكامل يف ضعفاء الرجال ) (5)

ُر(، وبندايُتها: "بناب يف ننزول اهلل إىل األرض"، فسنوف نؤخرهنا 116إن  اللوحة ] (6) خ  /أ[ ثتب املصنِّف أعفالهنا: )ُتنؤر

 [.1170الباب احلاِل إن شاء اهلُل، عند ] حتى االنتهاء من

 هذا اإلسناد ثتبه يف اهلامش العلوي، ثم ثتب بعدآل: )صح(. (7)

اِسِم امْلُْقِرُئ  (8) ُبو القر َْحرِن، أر ْبِد الر   ْبِن عر
نْيِ يِلِّ ْبِن احُلسر ، قال اخلطيب: هنو ُعبرْيُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ِِنِّ الر ْيدر ، امْلرْعُروُف بِاْبِن الص 

آخر من حدث عن حييى ابن صاعد من الريقا . وثان عندآل عنه جلسان. وقال العتيقي: ثان ثقة مأمونا. تنويف سننة 

 (.12/111اد )هن(. تاريخ بغد398)

اع  األرْزِديج  (9) ْبِد اهللِ ْبِن ُشجر ْيِد ْبِن عر اِزِ  بِن زر ِرْيِر بِن حر ْهُب بُن جر ، ثقة، ع. التقريب )ور يج ِ ِْ ب اِس البر ُبو العر  (.7472، أر
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ةر  ْيُمونر ْبِن أريِب مر
ُسنوِل اهللِ  ،(1) نعر رر ْقبرْلنرنا مر : أر الر ُه قر ثر د  نِي  حر ةر اجْلُهر اعر ، أرن  ِرفر

ار   ْبِن يرسر
ِ
طراء ْن عر  عر

ِديننِد  ا ُثن ننا بِاْلكر ت ننى إِذر حر
ْينندر  - (2) ننالر بُِقدر ُسننولر اهللِ - (3)أرْو قر ْسننترْأِذُنونر رر ننلر الن نناُس ير عر إىِلر   جر

 : الر ا، ُثم  قر ْ ا الر خر قر ِمدر اهللر ور ُْم، فرحر ُن هلر يرْأذر نَجَرِة الَّنِذي َينِل »أرْهلِيِهْم، فر َمنا َلُكنْم َيُكنوُن ِشنق  الشَّ

قي اآْلَخِر  ََ اهللِ َأْبَغَض إَِلْيُكْم ِمَن الشي اثِياا،« َرُسو لِكر إاِل  بر ْوِ  ِعنْدر ذر ْم أررر ِمنر اْلقر لر :  فر ُجنل  الر رر قر فر

 : الر ا، ُثم  قر ْ ا الر خر قر ِمدر اهللر ور . فرحر ِفيه  ا لرسر ذر ْعدر هر ْسترْأِذُنكر بر ِذي ير ُسولر اهللِ، إِن  ال  ا رر َأْشَهُد ِعنْنَد »ير

َُ اهللِ َصاِدًقا ًدا َرُسو َمَّ َُ َُ َعْبٌد َيْشَهُد َأْن َِل إَِلَه إِِلَّ اهللُ َوَأنَّ  ُد إِِلَّ ِمْن َقْلبِهِ  اهللِ، َِل َيُمو ، ُثنمَّ ُيَسندي

نَِّو، َوَقْد َوَعَدِِّن َرِّبي َأْن ُيْدِخَل اْْلَ  تِي َسْبِعَْي َأْلًفا َِل ِحَسناَب َعَلنْيِهْم َوَِل ُسلَِك بِِه ِ  اْْلَ نََّو ِمْن ُأمَّ

ناتِكُ  يَّ ُءوا َأْننُتْم َوَمنْن َصنَلَح ِمنْن َأْزَواِجُكنْم َوُذري ْم َعَذاَب، َوإِِّني َلَْرُجو َأِلَّ َيْدُخُلوَها َحتَّني َتَتَبنوَّ

نَّوِ  : «. َمَساكَِن ِ  اْْلَ الر قر َُ اهللُ إَِذا َمىَض نِْصُف ا»ور ْينِل، َينْنِز ْيِل َأْو ُثُلَثا اللَّ ْنَيا  للَّ نََمِء الند  إَِ  السَّ

 : َُ ي، َمْن َذا الَِّذي َيْدُعوِِّن "َفَيُقو ِ َْ َِ َُ َعْن ِعَباِدي َأَحًدا  َأْسَتِجْب َلنُه، َمنْن َذا الَّنِذي  (4) َِل َأْسَأ

ِفْر َلُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسَألْ  ِْ  .(5)« ، َحتَّي َينَْفِجَر اْلَفْجرُ "نِي ُأْعطِهِ َيْسَتْغِفْرِِّن َأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةر  (1) نامر نيِلِّ ْبنِن ُأسر ُل ْبُن عر ، ثقنة، ع. ِهفالر ِِنج ناِمِريج امْلرندر ِ ج العر ، الُقنرر
ل  ُل ْبنُن أريِب ِهنفالر ِهنفالر ، ور نةر ْيُمونر ُل ْبنُن أريِب مر ناُل: ِهنفالر ، وُيقر

 (.7344التقريب )

ِديُد: موضع باحلجاز، قاله يا (2) ُف اْليرْو ر بِاْسنِم الكر ِديُد ُيْعرر انر « احْلرْمنضِ »قو . وقال عاتق احلريب: اْلكر ننْير ُعْسنفر أرْرض  بر

ىلر ) ُخلرْيص  عر ى إىلر امْلرِدينرِة. معجم البلدان )90ور ِة اْلُعْظمر ىلر اجْلراد  ةر عر ك  ْيفالا ِمْن مر افِي نِة 4/442( ثر ناَِلِ اجْلُْغرر ( معجم امْلرعر

ِة )صيِف السِّ ر   (.263ِة الن برِوي 

ْأُخنذُ  (3) اِمي نِة، ير اِز التِّهر جر
ِة احْلِ ْحل  ِمْن أرْوِدير  فر

اد  ْيُد: اسم موضع قرب مكة، قاله ياقو . وقال عاتق احلريب: هو ور  أرْعنىلر ُقدر

ِة  ر  اِقِط ِميراِهِه ِمْن حر سر ة»مر رر ُه ُقدر « ذر لر أرْسفر ، ور ةر آُل ِسترارر ى أرْعفالر م  ُيسر ْحنو  ِمنْن فر نىلر نر نةر إىلر امْلرِدينرنِة عر ك  ِريُق ِمْن مر ُعُه الط  ْقطر ، ير ْيدر

. معجنم ا 125 ْيم  نِي  ُسلر بر ة  حِلرْرِب ور ريِ ر ى ثر ُقرا ِة، فِيِه ُعُيون  ور ِضيمر ، ُثم  يرُصبج يِف اْلبرْحِر ِعنْدر اْلقر ْيفالا ( 4/313لبلندان )ثر

افِي ةِ  اَِلِ اجْلُْغرر ِة )ص معجم امْلرعر ِة الن برِوي   (.249يِف السِّ ر

ْدُعنِي". (4) ة: "ير ْدُعوِِن( ثذا، واجلاد   )ير

نُر ثام سيأيت . وصححه األلباِن وشعيب األروؤ إسناده صحيح (5) ، وأبنوآل، وشنيخه ُعمر نْيبرانر ُد ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن شر  –. حُمرم 

ذر  زر ْ أرُبو-وهو ابن طرربر اِريج  ، ور ْكر  األرْنصر ْسنتران  -بر ناِِض امْلررر : مَضن ]914: مضنوا ]-هو قر اُغنوِِنِّ اْبنُن الز  [. 801[. ور

ننْردر  اْرمر زر ننيِفينِيج  –ورجننال اإلسننناد الرينناِن إىل اْبننُن هر ِ  ِ ال : مَضنن 851: سننبقوا ]-وهننو ور نناُبوِريج  الن ْيسر
نناد  ابننُن ِزير [. ور

يرى:949] ْ ُد ْبُن حير حُمرم  ْبنِد اهللِ  [. ور ُبنو عر ، ثقنة حنافظ جلينل، مَضن ]هو أر ْهيِلج : ثقنة ثبنت، مَضن 1071النذج نا   ِهشر [. ور

: ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، مَض ]710] ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ حير : ثقة، مَض ]867[. ور ار  سر اُء ْبُن ير طر عر  [.818[. ور

= 
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ا   يِف  ْن ِهشر ِك عر ا اِلْبِن امْلُبرارر نر ُهور ِعنْدر  اْبِن فِيل  "ور
ِ
 .(1) "ُجْزء

 الري نننناِِن 
ِ
ترْبنرنننناآُل يِف اجلُننننْزء ننننْد ثر قر ، ور ريِنننن   يرننننى ْبننننِن أريِب ثر ْ ننننْن حير اِعننننيج عر اآُل اأْلرْوزر ور رر ور

(2) 

ِحيِح  يِف الص  ور
(3). 

اد   نند  ننْرُب ْبننُن شر اآُل حر ور لِكر رر ننذر ثر ور
نناُر  (4) ط  ِزينندر اْلعر نناُن ْبننُن ير بر أر ور

(5)  ، ريِنن   يرننى ْبننِن أريِب ثر ْ ننْن حير عر

اِِنِّ  ر ِم الط ربر نرا يِف ُمْعجر ا ِعنْدر ِديريراَُهر حر ور
(6). 

يراليِِسِّ  اُودر الط  نرا يِف ُمْسنرِد أريِب در ُهور ِعنْدر ور
ْن هِ  ،(7) اآُل عر ور .رر ا    شر

اُ  أرَْحرُد  اآُل اإِلمر ور رر
(8) . اِعيِّ األرْوزر اِئيِّ ور ْسُتور ا   الد  شر

 هِلِ

ه  اجر اآُل اْبُن مر ور رر ور
(9)  " نة  ْيلر لر نْو   ور نِل ير مر ناِئيج يِف "ثِترناِب عر الن سر ور

ناتِم  الُبْسنتِيج  (10) ُبنو حر أر ور
(11) 

. اِعيِّ  لِْلرْوزر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد ،68وأخرجه الدارقطني يف النزول ) = ِد بِن ِزير ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  جه املصنِّف، فانظر. ( عن عر  به. وخر 

 (.1573( )919( )918( والزهد له )42(. وهو يف مسند عبد اهلل بن املبارك )47جزء ابن فيل ) (1)

ن اِهيمر بنِن فِينل  البراليِِسج نُن بنُن أرَْحرندر بنِن إِْبنرر ناِهر  احلرسر ُبنو طر ناُل، أر ح  ُث، الر  ندِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ناوهو الش  ِدينرنِة ، اإِلمر ُ  بِمر

نفالر  ثر نةر ور رْشر ننرةر بِْضنعر عر : سر نا ر ائِنُب، مر رر ، فِْينِه غر ْشنُهْور  ُه ُجْزء  مر لر ْرحاا، ور مُت فِْيِه جر
لِ ا عر ، مر ي ةر

ْنطراثِ بر أر نارر نْد قر قر ، ور
نة  ِث مائر

. قاله الذهبي يف س  أعفال  النبفالء )  (. 14/526التِّْسِعنْير

 برقم ]      [. (2)

يِف ا (3) ِحيِح( ثتبها فوَّ الكلمة التي قبلها "الرياِن"، وال أدري ماذا يقصد هبا، فليس هو يف الصحيحني.)ور  لص 

 اليرْشُكِريج  (4)
اد  د  ْرُب بُن شر اُب، ثقة، خ   د   س. التحر ص  ط اُر، ويقال: القر يج العر ِ ِْ  (.1165قريب )، أرُبو اخلرط اِب البر

، ثقة له أفراد، خ   د   س. التقريب ) (5) يج ِ ِْ ِزْيدر البر ُبو ير  (.143أر

.4557( من طريق حرب، و )4558املعجم الكب  ) (6) برانر  ( من طريق أر

يراليِِسِّ ) (7) اُودر الط   (.1388( )1387ُمْسنرد أريِب در

، و )16218( )16215مسند أَحد ) (8) ا   .16216( من طريق ِهشر اِعيِّ  وصححه شعيب. ( من طريق األرْوزر

ط عاا.4285( )2090( )1367سنن ابن ماجه ) (9)  وصححه األلباِن. ( ُمقر

 ( َمتِاا بذثر النزول.10236( السنن الكربى له )475عمل اليو  والليلة ) (10)

 (.212صحيح ابن حبان ) (11)
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ُقْطنِيج  ارر رر الد  ثر ذر ور
ِديريِِه. أرن   (1) اجر حر م  إِْخرر

ُمْسلِ اِريج ور ُ  الُبخر ْلزر ةر مِم ا ير ابر رر ةر ْبِن عر اعر ِديثر ِرفر  حر

اِحِد  ْبِد الور نِيِّ ْبُن عر ْبُد الغر  عر
د  الر احلرافُِظ أرُبو حُمرم  قر ور

ِن الن بِيِّ  (2) ةر عر ابر رر ةر ْبِن عر اعر ْيسر لِِرفر  : لر

اِحنن ا احلرننِديِث الور ننذر ى هر نناِريِّ ِسننور ِ  الُبخر ْ ننىلر ُشر إِْسنننراُدآُل عر ، ور ننِحيح  ننن  صر سر ننِديث  حر ُهننور حر ِد، ور

. ُه ِعل ةا الر أرْعِرُف لر ، ور م 
ُمْسلِ  ور

ْبِد اهللِ ْبِن ُخبرْيب   اِذ ْبِن عر ِديِث ُمعر ُرِوير ِمْن حر ن (3) ور ابر رر نْن اْبنِن عر : ِذْثنُر النجنُزوِل، عر نِنيِّ ةر اجُلهر

وِجي ِة  ُ ترْبنراآُل يِف "امْلُتربراِينراِ  الرس  ثر
(4)  "(5). 

ا  [1084] نر ر أرْخربر ور
آل، أنا أرُبو اخلرْ ِ البراْغبرناُن، أبننا  (6) نْدر ُْموُد ْبُن مر نرا حمر ْنبرأر ، أر ر  ف  اِسُم ْبُن ُمظر اْلقر

ْمِرو آل، أبنا احلرسر  أرُبو عر نْدر ةر ْبُن مر ور ُن اْبُن ير
نْبرناِِنج  ،(7) أبنا أرَْحرُد اللج

نِي  ،(8) ثر ند  ْنيرا، حر أبننا اْبنُن أريِب الندج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( احلديث الريامن عرش.88اإللزاما  والتتبع )ص (1)

ِل"، مَض ] (2) امر ، صاحب ثتاب "الكر ، احلرنْبريِلج د  امْلرْقِديِسج ُبو حُمرم   [.778أر

، صدوَّ ربام وهم، بخ  (3) ِِنج نِيج امْلردر  (.6736. التقريب )4اجُلهر

يِن،  (4) ُس الندِّ ناَِلُ، ْشنمر ، امْلُِفيُد احْلرافُِظ اْلعر ْيبركر يِلِّ ْبِن أر ُد ْبُن عر ، قال الذهبي: "حُمرم  نيج احْلرنرِفنيج ِ ِْ
ِ نوِجيج امْل ُ ْبنِد اهللِ الرس  ُبنو عر أر

ْعرِ  نُه مر لر ، ور نةا ا ِمائر هر لر م  ا ِمنُْه، ُثم  ثر ِمْعنراهر ِديرياا ُمتربرايِنرةر اإِلْسنراِد، سر جر لِنرْفِسِه تِْسِعنير حر ر  ناِل، تنويف خر جر ن بِالرِّ ِر  بر ْهنم  ور فر نة  ور فر

 (.244املحدثني )صهن(". املعجم املختص ب744سنة )

ْيم  يف معرفة الصحابة ) (5) . ثم قنال 4421، ح3/1743وأخرجه أبو ُنعر نِيِّ ةر اجْلُهر ابر رر ْبِد اهللِ ْبِن عر ْن عر ، عر
اذ  ( من طريق ُمعر

طر  ْن عر ، عر ةر ْيُمونر  ْبِن أريِب مر
ِ
اء طر ْن عر ، عر ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ اآُل حير ور ا رر اُبُه: مر ور : )صر ْيم  (.أبو ُنعر ةر ابر رر ةر ْبِن عر اعر ْن ِرفر ، عر ار  سر  ْبِن ير

ِ
 اء

ر  إىل ابن أيب الدنيا: ذثر ابن حجر سامعه للعديد من مصن فا  ابن أيب الدنيا. واهلل أعلم. (6) ف   هبذا اإلسناد من ابن ُمظر

آل امْلر  (7) ور ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُيوُسفر ْبِن ير ُن ْبُن حُمرم   احْلرسر
د  ُبو حُمرم  نن أيب  ِدينِيج أر ، راوي ثتنب ابنن أيب الندنيا، حندث عر اِِنج ْصنبرهر

األر

اِهيم الصنحاف  د بن إِْبنرر يّل أرَْحد بن حُمرم  أيب عر د بن عمر بن أبان اللنباِن ور ْمنرو احْلسن أرَْحد بن حُمرم  ُبنو عر ننُه أر حندث عر

ان. ا من أهل أرْصبرهر غر َهر يّل بن مموية ور ْتح طراِهر بن عر ُبو اْلفر أر آل ور نْدر اب بن أيب عبد اهلل بن مر ه   عبد اْلور

. وذثر نسبته "امْلرِدينِّي". إثامل اإلثامل البن نقطة )11/223األنساب للسمعاِن ) نْبراِِنّ ة: الج  ( تبص  املنتبه380( ماد 

(1/75( )4/1501) 

ْبِديج  (8)  العر
ان  بر رر بِن أر ِد بِن ُعمر ِن أرَْحرُد بُن حُمرم  ُث، أرُبو احلرسر دِّ اُ ، امْلُحر ريِنْ اا ِمننِ اإِلمر نِمعر ثر سر ، فر نلر ر ، اْرحتر نْبرناِِنج ، اللج اِِنج ْصنبرهر

 ، األر

، قنال السنمعاِن: حمندث مشنهور،  ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحرندر ُه ِمِن عر ( ُثل  ِمعر )امْلُْسنردر سر ْنيرا، ور انِيِف اْبِن أريِب الدج ثقنة، معنروف، ترصر

ننرةر ) ر سر ( 15/311( سن  أعنفال  النجنبفالء )7/658( تناريخ اإلسنفال  )11/223هنن(. األنسناب )332مكرير. ُتنُويفِّ

 (.60جلرح والتعديل )التذييل عىل ثتب ا



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 497 
 

اِشم   اِسُم ْبُن هر ةر  ،(2)ثنا اْبُن ُمْسِهر   ،(1)القر عر امر ْبِد اهلل ِ ْبِن سر ِعيُل ْبُن عر ثنا إِْسامر
(3)،  ، اِعيج أبنا األرْوزر

ريِ    يرى ْبُن أريِب ثر ْ نِي ثنا حير ثر ند  : حر نالر نار  قر اُء ْبُن يرسر طر نِي عر ثر د  : حر الر ةر قر ْيُمونر ُل ْبُن أريِب مر نِي ِهفالر ثر د  ، حر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر نِيج قر ةر اجُلهر ابر رر ةر ْبُن عر اعر ْيِل : »ِرفر ََ ُثُلَثاُه  –إَِذا َمىَض َشْطُر اللَّ َُ  –َأْو َقا َينْنِز

ََمِء ا َُ اهللُ إَِ  السَّ ْنَيا َفَيُقو ي، َمنْن َذا الَّنِذي َيْسنَألنِي ُأْعطِنِه، َمنْن َذا " :لد  ِ َْ ن َِ َِل َأَسُل َعْن ِعَباِدي 

ِفنر َلنهُ  الَِّذي َيْدُعوِِّن َأْسَتِجب َلُه، َمنْن َذا الَّنِذي َيْسنَتْغِفرِِّن  ِْ نْبُح "َأ /  .(4)« ، َحتَّني َينَْفِجنَر الص 

 /أ[117]

 

ِديُث  َرا حر أر   : ور اِريِّ ةر األرْنصر لرمر ْبِد احلرِميِد ْبِن سر دِّ عر ةر جر لرمر  سر

اثِنُر ْبنُن  [1085] اِئِم، أنبأنا ذر ْبِد الد  ، أبنا أرَْحرُد ْبُن عر انر ْكِر اْبِن طرْرخر ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ر أرْخربر فر

، أنننا حُمر  وِريج ْبننِد البرنناِقي النندج ننُد ْبننُن عر ، أنننا حُمرم  ننِريج فر اِمننل  الظ  ،ثر ننانر ْبننِد امْلرلِننِك اْبننِن برِْشر ننُد ْبننُن عر  م 

ننيج  ِ ِْ
ِ ننِد ْبننِن أرَْحرنندر امْل ننيِلج ْبننُن حُمرم  ننِن عر ُبننو احْلرسر ، ثنننا أر ُقْطنِيج ارر ننرر النند  ننيِلج ْبننُن ُعمر أنننا عر

 ثنننا ،(5)

ننويِسج   السج
الِننك  يرننى ْبننِن مر ْ الِننُك ْبننُن حير مر

، أبنننا ُعننرْيامر  ،(6) اِصننم  ننيِلج ْبننُن عر نننْ ثنننا عر ، عر  ُن اْلبرتِّننيج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارُ  (1) ْمسر ، قنال الندارقطني: القاسم ْبن هاشم ْبن سعيد ْبن سعد ْبن عبد اهلل  ْبن سيف ْبن حبيب السِّ ، أبو حممد البرْغداديج

هنن(. سنؤاال  السنلمي 259صندوقاا. وقنال النذهبي: وثقنه بعضنهم. تنويف سننة )ال بأس به. قنال اخلطينب: ثنان 

 (.6/137( تاريخ اإلسفال  )49/213( تاريخ دمشق )14/426( تاريخ بغداد )352للدارقطني )

اِِنج  (2) س   الغر
ةر بِن ُمْسِهر  امر ْبِد األرْعىلر أريِب ُذرر ْبُد األرْعىلر بُن ُمْسِهِر بِن عر ، ثقة فاضل، ع. )عر ْشِقيج مر ُبو ُمْسِهر  الدِّ  (.3738، أر

، ثقة، د   س. التقريب ) (3) ْشِقيج مر ِويج الدِّ در ِ ج العر ْبِد اهللِ الُقرر ُبو عر  (.458أر

اإسناده صحيح (4) البراْغبراُن: مضوا ]. القر آل ور نْدر ُْموُد ْبُن مر ِر وحمر ف  آل: مَضن ]766ِسُم ْبُن ُمظر نْندر ْمِرو اْبنُن مر أرُبو عر [. 964[. ور

، وفيه "1097وانظر ما سبق. وسيأيت ] ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ " بدل "ِرفراعة". [ من طريق حير اِمر   ُعْقبرة ْبن عر

ح   (5) ُث، الر  دِّ اُ ، امْلُحر اِديج اإِلمر ِن البرْغدر ِد بِن أرَْحردر بِن احلرسر يِلج بُن حُمرم  ِن عر امتنه اُل، أرُبو احلرسر يِّ إِلقر ِ ِْ
اِعُظ، امْلرْشُهوُر بِامْلِ ، الور

، ةا انر ثِقر الر اخلرطِْيُب: ثر . قر ر ِْ ة بِِم ة،  ُمد  ريِنْ ر ْهند ُثُتبناا ثر نن فر يِف الزج صر ، ور نةر ْيعر
ِ نِدْيثر اْبنِن هلر حر ِدْيث الل ْيث، ور رعر حر اِرفاا، َجر عر

نننرةر ) ننا ر سر . مر
عننظ  ْلِننُس ور ننُه جر ننانر لر ثر (. وانظننر: النندليل املغننني لشننيوخ 15/381هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء )338ور

 (.322الدارقطني )

 إىل "السدويس".تصحف يف مطبوعة النزول  (6)

اِِنج  ذر انر الكويف اهلمر س  الك بن حييى، أبو غر ناُرون  وهو مر ن عيّل ْبن عاصنم ويِزيند بنن هر اد يروي عر ْغدر ، سكن بر ويِسج السج

= 
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ْبِد احْلرِميِد  عر
بِيِه  ،(1) ْن أر ُسولر اهللِ  ،(2)عر ِمْعُت رر : سر الر آِل قر دِّ ْن جر ُقوُل:  عر نبُِ  اهللُ »ير ُثُلنَث  ََيْ

ْنَيا، َفَيْبُسُ  َيَدهُ  ْيِل إَِ  َسََمِء الد  َيُتنوُب َفنَأُتوَب َأَِل َداع  َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه، َأَِل َتائِنٌب  ":اللَّ

ِفَر َلهُ  ِْ َْ اْلَفْجُر َصِعَد "َعَلْيِه، َأَِل ُمْسَتْغِفٌر َفَأ َْ اْلَفْجُر، َفإَِذا َطَل  .(3)« ، َحتَّي َيْطُل

ِم  ِويج يِف امْلُْعجر اآُل البرغر ور رر
(4). 

ى  ور رر ور
(5)  ، مر

ُتنُه أرْن ُتْسنلِ أر نِت اْمرر بر أر ، ور آُل أرْسنلرمر ند  نِديثر أرن  جر حر ، ور ا احلرنِديثر ذر ْبُد احلرِميِد هر عر

را انر هلر ثر ْيِه  ور لر ىل  اهلُل عر ُسوُل اهللِ صر ا رر هر ر ، فرخر   ِمنُْه اْبنرة 
نالر  ،(6) قر ، ور نر البرتِّنيِّ ىلر ُعنرْيامر فر فِيِه عر

اْخُتلِ ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر بمِن يِف  = ( تناريخ 9/166هنن(. الريقنا  )274ربينع األول سننة )وَجاعة، قال ابن حبان: ُمْسنترِقيم احلرنِديث. ُتنُويفِّ

 (.6/592اإلسفال  )

نان،  س  الك النكري، أرُبو غر ْمرو بن مر الك بن حييى بن عر وهناك آخر ذثرآل ابن حبان يف الريقا  ويف املجروحني، قال: مر

ْعُقوب بن ُسْفيران والعراقيون ُمن نُه ير بِيه، روى عر ن أر ْرِوي عر ة، ير ر ِْ ناج من أهل اْلبر ُنوز ااِلْحتِجر كر احلرنِديث جندا، الر جير

را. وقال البخاري: يف حديريه نظنر. الريقنا  ) تِي الر أُصول هلر ا  باملفاريد ال  ن الريِّقر رد عر ا اْنفر ( املجنروحني 9/165بِِه إِذر

 (6/446( لسان امليزان )3/429( ميزان االعتدال )8/117( الكامل البن عدي )3/37)

ْبُد احلرِميدِ  (1) اِريج  عر ، األرْنصر ةر لرمر ِزيدر ْبِن سر اُل اْبُن ير ُيقر ، ور ةر لرمر  (.3763، جهول، س َّ. التقريب )ْبُن سر

(2)  ، اِريج ُة األرْنصر لرمر آُل، صحايب، س َّ. التقريب )سر دج ، أرْو جر ةر لرمر ْبِد احلرِميِد ْبِن سر الُِد عر  (.2517ور

ن، وُرِمنير بالتشنيع، 1066. ورجاله إىل الدارقطني مضوا ]إسناده ضعيف (3) ج
ِِ : صندوَّ ُ ْطِنُئ وُي اِصنم  يِلج ْبُن عر عر [. ور

: صدوَّ، عابوا عليه اإل953مَض ] ُن اْلبرتِّيج ُعرْيامر  [.1017فتاء بالرأي، مَض ][. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.74احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

، وقال: عبد احلميد بن سلمة وأبوآل وجندآل:  ةر لرمر ْبِد احلرِميِد ْبِن سر قال ابن حجر: ]روى الدارقطني حديرياا من طريق عر

ا قنال يف ثتناب السننة لنه يف أحادينث "الننزول"، )ِذْثنُر ال يعرفون. قال: ويقال: عبد احلميد بن يزيد بن سلمة. وثذ

([. يقصند: يف ثتناب "الننزول" للندراقطني حتنت عننوان:  ةر لرمر ِزيدر ْبِن سر ْبِد احْلرِميِد ْبِن ير دِّ عر ةر جر لرمر ْن سر ِة عر اير ور "ِذْثنِر الرِّ

...الخ". انظر: هتذيب التهذيب ) دِّ ةر جر لرمر ْن سر  (.6/115الروايِة عر

 أجدآل فيه، فلعله يف اجلزء املفقود منه. َل (4)

، واهلل أعلم(: اقتبسه املصنِّف بمضمونه من "إيضناح اإلشنكال" البنن  (5) نْيِ اعر اِحب الص  هذا النص من هنا إىل قوله )صر

 (.169( )23طاهر ابن القيرساِن )

ْبنِد احْلرِمين23755أخرجه أَحد ) (6) نْن عر ، عر نر اْلبرتِّيِّ ، وأخرجنه أَحند )( من طريق ُعرْيامر ةر نلرمر ( وأبنو داود 23757ِد ْبنِن سر

. وصنححه األلبناِن3495( والنسائي )2244) ر  ْعفر ْبُد احْلرِميِد ْبُن جر ، ثنا عر ى ْبُن ُيوُنسر يف سننن أيب  ( من طريق ِعيسر

= 
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اِصم   ر   (1)أرُبو عر ْعفر ْبدر احلرِميِد ْبنر جر ِمْعُت عر : سر
ْثُتنهُ  (2) د  اِز فرحر ُن البرتِّيج بِناألرْهور ِقيرنِي ُعرْيامر ُقوُل: لر  ير

ا احلرِديِث  هِبرذر
بِيِه  .(3) ْن أر ْعنِي: عر ير

ن نى  ،(4) ُيكر ، ور ناِريِّ افِنِع ْبنِن ِسننرانر )األرْويِسِّ األرْنصر آِل رر دِّ ْن جر عر

ِم(  ا احلركر بر : أر افِع  رر
(5). 

آل  نْدر ْبِد اهللِ اْبُن مر الر أرُبو عر قر
بِين (6) ْن أر ، عر ر  ْعفر ْبُد احلرِميِد ْبُن جر اُب: عر ور الص  ِنيِم ْبنِن : ور نْن متر ِه، عر

ُْمود    .(7)حمر

افِنِع  آِل رر ندِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر ، عر ر  ْعفر ْبِد احلرِميِد ْبِن جر ْن عر ، عر ْو   ِيِ  االْبنرِة: قر ْ ِديثر ختر ى حر ور ْد رر قر ور

ُم  اهلُل أرْعلر ، ور ريِ   ف  ثر ا احلرِديِث اْختفاِلر ذر يِف هر . ور ْبِن ِسنرانر
(8). 

اْسُم البِنِْت املُْ  ُة" ور ِم ر ِة: "عر ر خر  
ى،  ،(9)  ُأْخنرر

رنة  ْرَجر نةر يِف تر آل الِقص  نْندر ْبنِد اهللِ اْبنُن مر رر أرُبو عر ثر ذر ور

افِع   ْهِل ْبِن رر ُة بِنُْت سر ِم ر : عر الر قر ، فر آُل امْلُنرافُِقونر ِذي ملررزر نْيِ ال  اعر اِحِب الص  ِعيِد ْبنِن ، صر ِة سر اير ِمْن ِرور

نر البرلرِويِّ  ُعرْيامر
تِِه  ،(10) د  ْن جر عر

نا  (1) أرُبوهر ، ور ةر ِمن ر ا عر هر : أرن  ُأم 
نْيِ  (2) ناعر ناِحُب الص  : صر

اهلُل  ،(3) ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يف املسند األرنؤو  وشعيب داود =

اِك بن ُمْسلِِم بِن  (1) ح  ِد ْبِن الض  ْلر اُك بُن َمر ح  اِصم  الن بِيُل، ثقة ثبت، مَض ]الض  ، أرُبو عر ْيبراِِنج اِك الش  ح   [.742الض 

ِِنج  (2) ْضنِل امْلرندر ُبنو الفر ، أر ناِريج األرْويِسج افِع  األرْنصر ِم بِن رر ْبِد اهللِ ْبِن احلركر ِر بِن عر ْعفر ْبُد احلرِمْيِد بُن جر ، صندوَّ رمني بالقندر، عر

 (.3756. التقريب )4وربام وهم، خت   

( 701( وابن مندآل يف معرفنة الصنحابة )ص3093( حتت رقم )8/104أخرجه الطحاوي يف ُشح مشكل اَثار ) (3)

 من طريق أيب عاصم عمرو بن عيل الففالس، عن أيب عاصم النبيل، به.

اِريج  (4)  األرْنصر
افِِع ْبِن ِسنران  ِم ْبِن رر ْبِد اهلل ِ ْبِن احْلركر ُر ْبُن عر ْعفر ، ثقة، بخ    جر ِِنج  (.944. التقريب )4األرْويِسج امْلردر

، ومننا بننني القوسننني ثتبننه املصنننِّف يف اهلننامش األيمننن. ترَجننة رافننع: معجننم الصننحابة للبغننوي رافننع: صننحايب  (5)

(2/361.) 

 ( ترَجة )سلمة بن يزيد، أبو يزيد(.702عرفة الصحابة البن مندآل )م (6)

تابعي، قال عنه البخاري: يف حديريه نظر. وقال الذهبي: تابعي جهول. وقال ابن حجر: فينه لنني، منن الرابعنة، د س  (7)

 (.804( التقريب )675( ديوان الضعفاء )2/154َّ. التاريخ الكب  )

 ( فراجعه إن شئت.3422، ترَجة3/133ث التخي " يف اإلصابة )والبن حجر ثفال  عىل "حدي (8)

افِع   (9) ْهِل ْبِن رر ُة بِنُْت سر ِم ر . الطبقا  الكربى )عر را ُصْحبرة  ْيم  )8/446، هلر  (.6/3396( معرفة الصحابة أليب ُنعر

، مقبول، من السادس (10) ِِنج  (.2364ة، د. التقريب )امْلردر
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اهلُل أرْعلرُم.  ور

ةر  ِديُث ُعبرادر ا حر أرم   الري الِِث  ور
ِ
ترْبنراآُل يِف اجُلْزء ْد ثر قر اِمِت: فر ْبِن الص 

 /ب[117] / .(4)

أرم   ْسُعود : اور ْبِد اهللِ ْبِن مر ِديُث عر  حر
ننننُد ْبنننننُ  [1086] نننن حُمرم   ِْ ُبننننو نر ، أبنننننا أر

ُْمننننود  ننننِر ْبننننِن حمر ف  اِسننننُم ْبننننُن ُمظر ننننا القر نر ر أرْخربر  فر

اِزيِّ  ن ر اْبنُنُه أرَْحرنُد  ،(5) ِهبرِة اهللِ اْبنِن الشِّ ور
ناِوِر  ،(6) نِد ْبنِن امْلُجر ْعُقنوُب ْبنُن حُمرم  ير ور

نيج ْبننُ  ،(7) كِّ مر  ور

نر  ننفال  ننر  الُقْرُطبِننيج  ،عر ْعفر ننُد ْبننُن أريِب جر حُمرم  ور
اِهيُم  ،(8) إِْبننرر ور

ِزيننِز  (9) ْبننُد العر عر ور
نناِ   (1) ثر رر  اِْبنرننا بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةُ  (1) = اِري  ِديل اأْلرْنصر ُة بِنُْت عر ْيسر ، ُأنر نر البرلرنِويج را صحبة. يروي عنها سعيد ابن ُعنرْيامر يِل، يقال: هلر : امرأة  ِمْن بر ِّ ، قال ابُن عبد الربر

ْبد اهلل ِ ته، وهي أ ج عر نْيم  )وهي جد  ( 6/3266 ْبن سلمة العجفالِن املقتنول بأحند. ترَجتهنا: معرفنة الصنحابة أليب ُنعر

 (.10890، ترَجة8/39( اإلصابة )3245، ترَجة4/1792االستيعاب )

ا". (2) اهر بر أر ة: "ور  ثذا، واجلاد 

اِريج  (3) ْهل  اْلبرلرِويج اأْلرْنصر ائِنِذ ْبنِن سر ْمنِرو ْبنِن عر افِنِع ْبنِن أريِب عر نْهُل ْبنُن رر اُل: سر ، ُيقر آُل امْلُنرافُِقونر ِذي ملررزر ، ال 
نْيِ اعر اِحُب الص  ، صر

ْيم  ) . معرفة الصحابة أليب ُنعر ْيل  : ُسهر ِقيلر ، ور رر ِة ُعمر فر ر يِف ِخفالر ا، ُتُويفِّ ِهدر ُأُحدا ، شر نْم  برةر ْبِن غر ْعلر  (.3/1318ثر

( 5650( والكبن  )8167( والطنرباِن يف األوسنط )3464وحديث ملرِْز املنافقني له: أخرجه أبو عاصنم يف اَحناد واملريناِن )

نيْم  يف معرفنة الصنحابة )849، رقنم24/339و ) ( منن طريننق 7762، رقنم6/3396( )3315، رقنم3/1318( وأبنو ُنعر

نر الْ  ِعيُد ْبُن ُعرياْمر ، ثنا سر ى ْبِن ُيوُنسر ، به.ِعيسر ْهل  ةر بِنْتر سر ِم ر ا عر هر ، أرن  ُأم  ِديل تِِه اْبنرِة عر د  ْن جر ، عر  برلرِويج

 [.778برقم ] (4)

اَِلُ، املُْ  ((5 اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ُد بُن ِهبرة الش  ِْ  حُمرم  ُبو نر ْيِن، أر ْمس الدِّ اِِض، شر راُل اإِلْسفالرِ ، القر ، َجر بِْ ُ اهللِ بِن ْفتِي، امُلْسنُِد الكر

ئِ  انر رر ، ثر افِِعيج ، الش  ْشِقيج مر ، ُثم  الدِّ اِزيج ْ ر ِْيل الشِّ ار بن ممر يرى بِن ُبْندر ْ ِد بِن ِهبرة اهللِ بن حير نرةر حُمرم  ر سر ْيفالا، ُتُويفِّ
لِ ْيساا جر

 (.23/31هن(. س  أعفال  النبفالء )635)

د ْبن هبة اهلل  (6) دأَحد ابن القاِض أريِب نِ حُمرم  ُبو املعاِل ابن الّش ازّي، الّدمشنقّي،  ْبن حُمرم  ، القاِض الّرئيس تاج الّدين أر

، وافر احلُْرمة، ما  سنة ) الا د  فالا ُمعر ا مبج  ا رئيسا  (.14/404تاريخ اإلسفال  ) هن(.642ثان صدرا

نيْباِنّ ي (7) د، شهاب الدين أبو يوسف ابنن املجناور الش  يِلّ ْبن حُمرم  د ْبن عر ، النوزير الّصناحب، ثنان رئيسناا حمتشناما، ذا عقوب ْبن حُمرم 

 (.14/489هن(. تاريخ اإلسفال  )643األُشف موسى، وتويف سنة )عقل وديانة وسؤدد، ووزر للملك 

نر  أرَْحرن (8) ْعفر نِة أريِب جر مر فال  نُد ابنُن العر نِن حُمرم  ْيِن، أرُبو احلرسر ْدل، تراج الدِّ ْيل، العر
ُث، اجلرلِ دِّ اُ ، امْلُحر نيِلل الُقْرُطبِنّي اإِلمر ، ُثنم  در بنِن عر

ن نا ر سر ، مر نةا اا، حُمب بناا إىِلر الن ناِس، ثِقر ن ِّ نناا، خر يِّ نانر در ا، ثر اِمهر اْبُن إِمر ة، ور سر فال  اُ  الكر ، إِمر ْشِقيج مر هنن(. سن  أعنفال  643نرةر )الدِّ

 (.23/217النبفالء )

اَّر إِ  (9) ُبنو إِْسنحر ْيِن، أر يج الدِّ
ثِ ْيُخ، زر ناِهر  اخُلُشنْوِعيج الش  اِهْيمر بنِن طر ناِ  بنِن إِْبنرر ثر رر ناِهر  بر اِهْيُم ابنُن أريِب طر نُه ْبنرر ، لر ْشنِقيج مر ، الدِّ

= 
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اِهيمر اخلُُشننوِعيِّ  نننْيِ البرانِيرننايِسج  ،ْبننِن إِْبننرر ْضنننُل ْبننُن احلُسر نناُلوا: أبنننا الفر قر
نننيِلج  (2) : أبنننا عر ننالر  قر

نن حُمرم  يرننى ْبننِن  (3)ُد ور ْ ننيِلِّ ْبننِن حير ننُد ْبننُن عر ْبننِد اهللِ حُمرم  ُبننو عر ، أنننا أر اِزينِيِّ  امْلرننور
نننْيِ ننِن ْبننِن احلُسر اِْبنرننا احلرسر

انر  ِسننْلور
ننر  الت ِمْيِمننيج  ،(4) ْعفر ْضننُل ْبننُن جر اِسننِم الفر ُبننو القر أنننا أر

اِسننِم  ،(5) َْحرِن بننُن القر ْبننُد الننر  أنننا عر

ِ ج  الُقرر
اظِيج  ثنا ،(6) الِح  الُوحر يرى ْبُن صر ْ حير

(7)،  
 
ناء طر ِزيُد ْبُن عر ثنا ير

نِريج  ،(8) اِهيُم اهْلرجر ثننا إِْبنرر
(1)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِِلج  = زر ْيِن الننرِبْ ثِننيج النندِّ ننا زر اهر ( انتقر ة  ْشننيرخر نننرةر )مر ننا ر سر . مر ننا علمننُت فِْيننِه إاِل  اخلرننْ ر : مر ننالر قر ننيراُء ور نْننُه: احلرننافُِظ الضِّ ى عر ور ، رر

 (.23/102هن(. س  أعفال  النبفالء )640)

نناِهر   (1) اِهْيمر بننِن طر نناِ  بننِن إِْبننرر ثر رر ِزيننِز بننُن بر ْبننُد العر ِة، أجننازر البننِن عر ْبننور ، إمنناُ  الر  نند اخُلُشننوِعيج الّدمشننقّي احلرنفننيج ُبننو حُمرم  ، أر

، وتويف سنة ) اِزيِّ  (.14/243هن(. تاريخ اإلسفال  )637الشِّ ر

ّي  (2) ن، أرُبو املجد احِلْمن ر ْيامر اِهيم ْبن ُسلر نْي ْبن إِْبرر ، البانينايس، النرئيس عفينف النّدين، منن ثبنار شنيوخ الفضل ْبن احْلُسر

 (.12/737هن(. تاريخ اإلسفال  )581دمشق، تويف سنة )

نِ  (3) ُد بُن احلرسر ْضِل حُمرم  ُبو الفر ابُِد، أر ِقيُه، العر ، الفر ِِضج رر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر اِزينِيِّ  الش  هن(. سن  أعنفال  513، ما  سنة )اْبِن امْلرور

 (.19/438النبفالء )

انر امْلراِزِِنج  (4) يرى بِن ِسْلور ْ يِلِّ بِن حير ُد بُن عر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ْيُخ، امْلُْسنُِد، أر ى الش  ء  ِسنور آُل  ر نْيسر ِعنْندر ِح، لر نام  ، اْبنُن القر ْشِقيج مر ، الدِّ

. منا  سننة ) نر  الت ِمْيِمنيِّ ْعفر ْضنِل بنِن جر لِكر ِمنر الفر ِمعر ذر ا، سر هر عر ا مر مر ِة أريِب ُمْسِهر  ور هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 447ُنْسخر

(17/647.) 

اِصم  الت ِميِميج  (5) ِد بِن أريِب عر ِر بِن حُمرم  ْعفر ْضُل بُن جر اِدَُّ، الفر ْيُخ، امْلُْسنُِد، الص  ُن، الش  ذِّ ِفنيج امْلُنؤر
ائِ ْشِقيج الط رر مر اِسِم الدِّ ُبو القر ، أر

ُجُل  ن الر  نانر صر ثر اِس، ور و  اِسنِم بنِن النر  َْحرِن بنِن القر ْبنِد النر  يِّ ِمنْن عر
ناظِ الُوحر " أريِب ُمْسنِهر  ور ةر نِمعر "ُنْسنخر الُِح، سر اِحبر الص 

نرةر ) ر سر ةا نبيفالا. ُتُويفِّ انر ثِقر : ثر ِزْيِز الكت اِِنج ْبُد العر الر عر ، قر
ِدْيث  اِب اْبننِ 373حر ُهنور آِخنُر أرْصنحر ْوتناا. سن   هن(، ور اِس مر و  النر 

 (.16/338أعفال  النبفالء )

اِحِد اهلراِشنمِ  (6) ْبِد الور ِج بِن عر رر اِسِم بِن الفر َْحرِن بِن القر ْبُد الر  ْكر  عر ُبو بر ُة، أر اَِلُ، الريِّقر ُث، العر دِّ ، امْلرْعنُروُف بِناْبِن  يج امْلُحر ْشنِقيج مر الدِّ

، ولنه عننهام "نسنخة"، آخنر منن رواهنا  يِّ
ناظِ ، والُوحر ، وهو آخر من روى عن أيب ُمْسِهر  ْشقر ْقتِِه بِِدمر اِس، ُمْسنُِد ور و  الر 

( سن  6/975  )عنه: الفضل بن جعفر، سمعناها من خْلق. بقني إىل سننة بضنع  وتسنعني ومئتنني. تناريخ اإلسنفال

 (.13/505أعفال  النبفالء )

ْشنِقيج  (7) مر يج الدِّ
ناظِ الِح  الُوحر يرى بُن صر ْ ا حير ِري  ثر ُبو زر ن، صندوَّ منن أهنل النرأي، خ   د   َّ. التقرينب أر : احِلْمِ،ج ِقْينلر ، ور

(7568.) 

طر  (8) ِزيُد ْبُن عر َْحرِن اليرْشُكِريج ير ْبِد الر  ِزيدر ْبِن عر اُز، لنني اءر ْبِن ير يج البرنز 
اِسنطِ  الور

الِد  ، أرُبو خر لرِميج ، وُيقال: السج نِْديج
اُل: الكِ ، وُيقر

 (.7756احلديث. التقريب )
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ُسنوِل اهللِ  ْن رر ْبِد اهللِ، عر ْن عر ِص، عر ْن أريِب األرْحور َِ ُثُلنَث »قنال:  عر نَمَوا َيْفنَتُح اهللُ َأْبنَواَب السَّ

ْيِل الثَّاِِّن، َفَيْهبُِ  إَِ   ْنَيا اللَّ ََمِء الد  َُ َكنَذلَِك َحتَّني  السَّ : َأَِل َعْبٌد َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِينُه، َفنََل َينَزا َُ َفَيُقو

َْ اْلَفْجرُ   .(2)« َيْطُل
بُ  [1087] الر أر سِ قر ُْشر

اُع ْبُن األر نرا ُشجر ثر د  ن ِة": حر اَّر يِف "ثِتراِب السج نْبرُل ْبُن إِْسحر يِلل حر و عر
(3)، 

نِن الن بِنيِّ  ْبنِد اهللِ، عر ْن عر ِص، عر ْن أريِب األرْحور ، عر اِهيمر ْن إِْبرر ، عر طراءر ِزيُد ْبُن عر :  ثنا ير نالر إِنَّ اهللَ »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِْديج إِ  (1) = اِهيُم ْبُن ُمْسلِم  العر ِري، لني احلديث رفع موقوفا ، َّ. التقريب )ْبرر ، امْلرْعُروُف بِاهلرجر اَّر الُكويِفج  (.252، أرُبو إِْسحر

نِر: مَضن ]حديث صحيح، وهذا إسناد حسن باْلتابعنو (2) ف  اِسنُم ْبنُن ُمظر : مَضن ]766. القر نر نفال  نيج ْبنُن عر كِّ مر [. 742[. ور

: مَض ] اِزينِيِّ عيل ابن امْلرور ن 780ور ، ثقنة، مرَضر نِميج ِعيج اجْلُشر ةر األرْشنجر ْضنلر الِِك ْبِن نر ْوُف ْبُن مر ِص: هو عر أرُبو األرْحور [. ور

[815.] 

يج يف نسنخته )
ناظِ وغن آل[ ومنن طريقنه أخرجنه  ( ]مطبنوع ضنمن نسنخة أيب ُمْسنِهر  87احلديث أخرجه حيينى الُوحر

 املصنِّف.

ننبِّيج يف النندعاء ) ننْيل  الض  (  137 - 1/136( ومننن طريقننه ابننن خزيمننة يف التوحينند )127وأخرجننه حممنند بننن ُفضر

 (.237 - 55/236( وابن عساثر يف تاريخ دمشق )713واَجري يف الرشيعة )

(، وأخرجننه األجننري يف 26يف النندعاء ) ( ومننن طريقننه عبنند الغننني املقننديس يف الرتغيننب4268وأخرجننه أَحنند )

 ( من طريق زائدة بن قدامة.9( )8( والدارقطني يف النزول )714الرشيعة )

 ( من طريق خالد بن عبد اهلل الواسطي.130وأخرجه الدارمي يف الرد عىل اجلهمية )

 (  من طريق جرير بن عبد احلميد.137 - 1/136وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد )

 ( من طريق عيل بن عاصم بن صهيب الواسطي.11دارقطني يف النزول )وأخرجه ال

، به. وانظر ما سيأيت ] ِريِّ ْيل  وزائدة وخالد وجرير وعيل(: عن اهلرجر  [.1089َخستهم )ابن ُفضر

ْعىلر )3821( )3673وأخرجه أَحد ) اَّر 5319( وأبو ير ُبنو إِْسنحر ، ثننا أر ِزيِز ْبنِن ُمْسنلِم  ْبِد اْلعر ،  ( من طريق عر اِِنج اهْلرْمندر

ِص، به. ْن أريِب اأْلرْحور  عر

ْسنُعود ، 12وأخرجه الدارقطني يف النزول ) نِن اْبنِن مر ، عر ْبنِد اهلل ِ ْبنِن ُعْتبرنةر نْوِن ْبنِن عر نْن عر ، عر يِّ  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ( من طريق سر

 . وانظر التاِل.بنحوآل، ويف أوله قصة. هذا مرسل، عون َل يسمع من ابن مسعود 

شجاع بن أُشس بن حممد، وقيل: ابن ميمون، أبو العبناس البغندادي، قنال ابنن معنني: ال بنأس بنه ثقنة. وقنال أبنو  (3)

( الريقننا  البننن 5/586( تنناريخ اإلسننفال  )10/347( تنناريخ بغننداد )4/379زرعننة: ثقننة. اجلننرح والتعننديل )

 (.5/215قطلوبغا )
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ََمِء، عِ  َُ َيْفَتُح َأْبَواَب السَّ ْنَيا، َفَيْبُسنُ  َينَدُه َوَيُقنو نََمِء الند  نبُِ  إَِ  السَّ ْيِل الَباِقي، ُثمَّ ََيْ : نَْد ُثُلِث اللَّ

َْ الَفْجرُ "َأَِل َعْبٌد َيْسَألنِي ُأْعطِهِ " َُ َكَذلَِك َحتَّي َيْسُط  .(1)« ، َفََل َيَزا
ُة  اِئننننننندر : زر نننننننِريِّ اِهيمر اهلرجر نننننننْن إِْبنننننننرر نننننننُه عر عر ابر تر

اِصنننننننم   (2) نننننننيِلج ْبنننننننُن عر عر ور
(3) 

ِريُر  جر ور
ِزيِز  (4) ْبُد العر عر ور

نُْه. ،(5) ُعوآُل عر فر رر  فر
ِديُث عر    حر  الري اِِن ور

ِ
نرا يِف اجُلْزء ِزيِز: ِعنْدر ْبِد العر

(6). 
وخ     رج ْيبرانر ْبِن فر ِديُث شر حر ِرير  يِف  ،(7) ور ِديُث جر حر اشِ "ور ِعيد  الن ق  رالِِس أريِب سر  .(8) "جر

ْون   ُر ْبُن عر ْعفر نُْه جر اآُل عر ور رر ور
ْعُه يِف  (9) ْرفر ْم ير لر نُْه.فر   امْلرْشُهوِر عر

نا  [1088] نر ْنبرأر ، أر ناِريِّ نِن اْبنُن الُبخر ُبنو احلرسر اِج احلرافُِظ يِف ثِترابِِه، أبنا أر ا أرُبو احلرج  نر ر ْد أرْخربر قر ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ُة" َل 827. حنبل: مَض ]كسابقه (1)  يصل إلينا.[، وثتابه "السج

، ثقة ثبت صاحب سنة، ع. مَض ] (2) ْلِت الُكويِفج ُبو الص  ِفيج أر ةر الري قر امر ُة بُن ُقدر ائِدر  [.807زر

ن، وُرِمنير بالتشن (3) ج
ِِ ، صندوَّ ُ ْطِنُئ وُي ِ ج الت ْيِمنيج نِن الُقنرر ُبنو احلرسر ، أر يِّ

اِسنطِ ْيب  الور اِصِم بِن ُصنهر يِلج بُن عر يع. مَضن عر

[953.] 

، ثقة صحيح الكتاب، قيل: ثان يف آخر عمرآل هيم من حفظه، مَض ] (4) بِّيج ْبِد احْلرِميِد الض  ِريُر ْبُن عر  [.764جر

 َل أميزآل. (5)

 برقم ]      [. (6)

د  األُبُ  (7) ُبو حُمرم  ْوالرُهُم، أر يج مر
، احلربرطِ ْيبرةر ْيبراُن بُن أريِب شر : شر ُهور ، ور ْوخ  رج ْيبراُن بُن فر ، صدوَّ هيم، ورمني بالقندر، قنال أبنو شر ج يلِّ

 (.2834حاتم: اضطر الناس إليه أخ اا،   د س. التقريب )

رالُِسُه وصلت إلينا بعُضها، وهي 805مضت ترَجته ] (8)  :-فيام وقفت عىل معلوماهتا  –[، جر

ِن  - ]الظاهريننة، جمننوع رقننم اجلننزء فيننه ثفالثننة جننالس مننن أمنناِل أيب سننعيد النقنناش، روايننة أيب طالننب الُكنْننُدالر

 [.20عا ، جاميع العمرية3757
 اجلزء فيه من جالس أيب سعيد النقاش، رواية أيب مطيع الصحاف ]دار الكتب األهلية[. -
 [.124عا ، جاميع العمرية3860جزء من حديث النقاش ]الظاهرية، جموع رقم  -

 وَل أجد حديث الباب فيهن.

ن (9) ْعفر ْوِن بنِن جر ُر بُن عر ْعفر ِ ج امْلرْخُزْوِمنيج جر  الُقنرر
ْينث  ْمنِرو بنِن ُحرر ، وثقنه ابنن معنني والنذهبي ِر ْبنن عر  الُكنويِفج

نْون  ُبنو عر ، أر

ْيسر بِِه برْأس   ، لر الِح  ُجل  صر . وقال أبو حاتم: صدوَّ. وقنال ابنن حجنر: صندوَّ، ع. هتنذيب وغ َها، وقال أَحد: رر

 (.948( التقريب )5/70الكامل )
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اُر  ننف   الص 
ننْعد  ُبنو سر أر

اِويج  ،(1) ْضننِل الُفننرر نُد ْبننُن الفر أبنننا حُمرم 
ننرر  ،(2) ْبننِد اهللِ ْبننِن ُعمر نُد ْبننُن عر  أبنننا حُمرم 

ِويج  اهلررر
ناِِنج  ،(3) ير ْبنِد اجلرب ناِر الر  ُد ْبُن أرَْحرندر ْبنِن عر ، أبنا حُمرم  ْيح  َْحرِن اْبُن أريِب ُُشر ْبُد الر  أبنا عر

ثننا  ،(4)

ْرفر  ْبِد اهللِ ير ْن عر ِص، عر ْن أريِب األرْحور اِهيُم، عر ، ثنا إِْبرر
ْون  ُر ْبُن عر ْعفر ِه، ثنا جر ْنُجوير : َُحرْيُد ْبُن زر الر ُعُه قر

ََمءِ » بُِ  إَِ  السَّ ْيِل الثَّاِِّن، ُثمَّ ََيْ ََمِء ِ  ُثُلِث اللَّ ْنَيا َفَيْبُسُ  إِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َيْفَتُح َأْبَواَب السَّ  الد 

 َُ َْ الَفْجرُ "َأَِل َعْبٌد َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيهُ ": َيَدْيِه َفَيُقو َُ َكَذلَِك َحتَّي َيْسَط : َفََم َيَزا ََ  .(5)« ، َقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْفنص   (1) ِة أريِب حر مر فال  ْبُد اهللِ اْبُن العر  عر
ْعد  ُر، فرخُر اإِلْسفالرِ ، أرُبو سر م  ُة، امْلُعر فال مر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر نُْصنْور  الش  نرر بنِن أرَْحرندر بنِن مر  ُعمر

قِ  اُبْوِريج اْبِن فر اِر الن ْيسر ف  بِْيِب اْبِن الص  اِسِم بِن حر ِد بِن القر انر حُمرم  اسر  األرْثبرناِ ، ْيِه ُخرر
ِ
ء نامر نِة الُعلر م 

نانر ِمننر األرئِ ، ثر افِِعيج ، الش 

( سن  أعنفال  الننبفالء 393هن(. التقييد )600ابن نقطة: ثان إماما ثقة صاحلا جيمع عىل دينه وأمانته. تويف سنة )قال 

(21/403.) 

ْضنِل  (2) نُد بنُن الفر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ِقْيُه احْلر ، أر ، فر انر اسر ِقيُه، امْلُْفتِي، ُمْسنُِد ُخرر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر نِد بنِن أريِب بنِن أرَْحرندر بنالش  ِن حُمرم 

اِعِديج  ب اِس الص  اِ  العر نفر الصِّ ء ور بِاألرْسنامر (، ور نِحْيِح ُمْسنلِم  د بِنن )صر نر  فر ، تر نافِِعيج ، الش  ناُبْوِريج ، الن ْيسر اِويج ، ، الُفرر ِقنيِّ لِلبريهر

قد أرمنىلر أرثْ  ْيُت يِف ُشُيْوِخي ِمرْيله. وقال: ور أر ا رر اِعظ، مر ، ُمنراظر ور
ا   مفت  : ُهور إِمر اِِنج ْمعر الر الس  ريرنر ِمنْن أرلنف وغ  ذلك، قر

ْلِس. تويف سنة )  (.19/616هن( س  أعفال  النبفالء )530جر

رر بْ  (3) ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُد ْبُن عر ر  حُمرم  ْعفر ِد ْبِن جر نرر ْبنِن اخْلرط ناِب ِن حُمرم  ، ِمنْن أرْوالِد ُعمر اِصنم  ِويج اْبنُن أريِب عر ِريج اهْلررر ْكر  اْلُعمر ُبو بر ، أر

 ِم ُة، سر ْدُل الريِّقر ِقيُه الت اِجُر اْلعر ُهور ِمنر ، اْلفر آُل، ور ْعدر ْن بر مر ، ور يِّ
حْيِ ر  الرشج

د  ْن: أريِب حُمرم  ثر عر د  اَِّ، حر اْلِعرر انر ور اسر ُخرر اةر ور عر هِبررر

نادر  عر برنُة، ور لر نِمعر ِمنْنُه الط  آِل، سر نْ ِ غر ْينِه ور ور ْنجر ْيِد ْبنِن زر ( حِلُمر ِغيبر ْ ى )الرت  ور ، رر  امْلرْسُتوِرينر
ِ
ء امر اةر اْلُعلر نرر ننرةر  إىِلر هر نا سر ر هِبر ُتنُويفِّ ، ور

نافِِر ْبننُ 459) ْبنُد اْلغر ننْيِ عر ُبو احْلُسر ُه أر الر اتُِب. قر  اْلكر
د  اِهِر ْبِن حُمرم  اِهُر ْبُن طر زر الِِدي، ور نُْه ور .  هن(، أبنا عر ناِريِسج ِعيلر اْلفر إِْسنامر

ا 45املنتخب من ثتاب السياَّ لتاريخ نيسابور )  (.10/115يف تاريخ اإلسفال  )(. وللهروي ترَجة َمتِة جدًّ

ِويج  (4)  الن سر
ْون  ُد بُن أرَْحردر بِن أريِب عر ر  حُمرم  ْعفر ُة، أرُبو جر ُث، الريِّقر دِّ ناحلرافُِظ، امْلُحر ، حر نحج ُهنور أرصر ، ور اِِنج ذر : النر  ِقْينلر ، ور اِِنج ير ثر ، الر  د 

نر   نْ ر مر ثر غر ند  نالر احلرناثُِم: حر قر ْينُب. ور
نُه اخلرطِ قر ث  ِهْينِب(، ور ْ الرت  ِغْينِب ور ْ تراِب )الرت 

ه بِكِ ْنُجْوير ِن اْبِن زر ناُبْورر بِكِترناِب عر  بِنرْيسر
ة 

ِغْيِب(. تويف سنة ) ْ  هن( وقيل غ  ذلك.313)الرت 

ار ه يف ثفالث مواضع، فراجعه. وجز  يف العنرب أننه واحند. والنذي تردد الذهبي يف تعيينه يف الس ، وترجم له يف ت

 ترجح ِل: أنه واحد. بدليل أن الطرباِن روى عنه. وعىل هذا سار نايف املنصوري.

( سن  أعنفال  1/467( العنرب )7/383( )7/268( )7/159( تناريخ اإلسنفال  )2/149ترَجته: تاريخ بغنداد )

 (.947داِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )( إرشاد القايص وال14/433النبفالء )

: مَض ]كسابَقْيهِ  (5) اِريِّ : مَض ]770. اْبُن الُبخر ْيح  اْبُن أريِب ُُشر ِه: مَض ]862[. ور ْنُجوير ْيُد ْبُن زر َُحر  [.1032[. ور

ِهْيِب" ومن طريقه أخرجه املصنِّ ْ الرت  ِغْيِب ور ْ ِه يف "الرت  ْنُجوير ْيُد ْبُن زر  ف.احلديث أخرجه َُحر

= 
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قر  ِغيِب" ور ْ اآُل َُحرْيد  يِف "الرت  ور ا رر ذر .ثر ِحيح  ِديث  صر : حر  الر
اِِنج  اَّر اهلرْمدر اآُل أرُبو إِْسحر ور رر ور

ا. (1) ْرُفوعا ِص مر ْن أريِب األرْحور  عر
َْحرنُد ْبنُن  [1089] نُد ْبنُن أر ا حُمرم  نر ْنبرأر ، أبنا أريِب، أر ِن امْلرْقِديِسج ْبِد اهللِ ْبُن أريِب احلرسر ا بِِه أرُبو عر نر ر أرْخربر

ُة ْبُن احلُ  ، أنا طرْلحر  ِْ ْكنر  نر ُبنو بر نافُِظ، ثننا أر نْيِخ احلر ُبنو الش  ، أنا أر رل ي أرُبو ذر دِّ ، أنا جر احْلراِِنج  الص 
نْيِ سر

ن  ِ ِِ ِنيُم ْبنُن امْلُنْتر ، ثنا متر ايِبج الِفْرير
نْن أريِب  ،(2) ، عر اِِنِّ اَّر اهلرْمندر نْن أريِب إِْسنحر ، عر ينك 

ِ ِزينُد، أننا ُشر ثننا ير

ن ْبنِد اهللِ، عر ْن عر ِص، عر ُسنوِل اهللِ األرْحور :  ْن رر نالر َُ اهللُ إَِ  »قر ْينِل اآْلِخنِر َينْنِز إَِذا َكناَن ُثُلنُث اللَّ

 َُ ْنَيا، ُثمَّ َيْبُسُ  َيَدُه َفَيُقو ََمِء الد  َْ اْلَفْجرُ "َمْن َيْسَألنِي َفُأْعطِهِ ": السَّ  .(3)« ، َحتَّي َيْطُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْون  واختلف فيه: = ُر ْبُن عر ْعفر  هذا حديث رواآل جر

ِهْيِب" ثام هنا، عن جعفر، مرفوعا. ْ الرت  ِغْيِب ور ْ ِه يف "الرت  ْنُجوير ْيُد ْبُن زر  فأخرجه َُحر

 (.137 - 1/136تابعه حممد بن حييى الذهيل، عن جعفر فرفعه. أخرجه ابن خزيمة يف التوحيد )

( منن طرينق أيب أمينة الطرطنويس وحممند بنن عبند امللنك بنن زنجوينه الغنزال. 10وأخرجه الدارقطني يف الننزول )

ورّي. وأخرجنه الفاللكنائي يف ُشح أصنول 7/208وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة ) ( من طرينق عبناس بنن حممند الندج

ن765االعتقاد ) ، عنن ( من طريق حممد بن عبد امللك. ثفالثتهم )أبو أمية والغزال وعباس(: عن جعفر، عن اهلرجر ِريِّ

ا.  ابن مسعود موقوفا

ْبِد اهللِ، ثقة مكرير عابد، اختلط بأخرة، ع. مَض ] (1) ْمُرو ْبُن عر بِيِعيج عر اَّر الس  ُبو إِْسحر  [.809أر

نْلِت اهلراِشننِميج  (2) ِنيِم ْبنِن الص  ن ْبننِن متر ِ
ِِ ِنيُم ْبنُن امْلُنْتر ، ثقنة ضنابط، د س َّ. التقريننب متر يج

اِسننطِ ْبنِد اهللِ الور ، منوالهم، أبنو عر

(805.) 

نِن 1066. ورجال اإلسناد إىل أيب الشيخ: مضوا ]صحيح، ووقْ   هذا اإسناد اختَلف (3) ْبِد اهللِ ْبنُن أريِب احلرسر ُبو عر [. أر

يِلِّ  ُد ْبُن عر : هو حُمرم  اِض، صناحب  امْلرْقِديِسج نِن بنِن امْلُْسنترفر ِد بِن احلرسر ُر بُن حُمرم  ْعفر : هو جر ايِبج ْكر  الِفْرير ُبو بر أر . ور اِريِّ ْبِن الُبخر

، ثقة متقن عابد، مَض ] اُرْونر ِزيُد: هو ابُن هر ، 858ثتاب "القدر"، مطبوع. وير ِعنيج ْبنِد اهللِ الن خر : هنو ابنُن عر يك  ِ ُشر [. ور

 [.835مَض ]صدوَّ  طئ ثري ا، 

 احلديث أخرجه أبو الشيخ يف "ثتاب السنة" ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

، بنه. إال أننه ذثنر "أبنا 79وأخرجه قوا  السنة يف "احلجنة يف بينان املحجنة" ) ناحْلراِِنج  الص 
ننْيِ نُة ْبنُن احْلُسر ْلحر نا طر نر ر ( أرْخربر

 إسحاَّ" وَل ينسبه. 

ناِن، عنن يزيند، بنه، إال أننه قنال: 757اد )وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتق ط  ( من طريق أرَْحردر ْبِن ِسنران  اْلقر

اَّر  ْن أريِب إِْسحر ِريِّ )عر  (.اهْلرجر

= 
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ِد  [1090] نمر ْبنُد الص  ، ثننا عر اِهيمر : ثنا أرَْحرُد ْبُن إِْبنرر ايِبِّ ا اإِلْسنراِد إىِلر الِفْرير هِبرذر ور
ْبنُد  ،(1) ثننا عر

ِزيِز ْبُن ُمْسلِم   ُسنولر اهللِ  ،(2) العر ، أرن  رر
ْسنُعود  نِن اْبنِن مر ِص، عر ْن أريِب األرْحور ، عر اَّر  ثنا أرُبو إِْسحر

 : الر ََمِء »قر بُِ  إَِ  السَّ ْيِل الَباِقي، ََيْ ، ُثمَّ َيْفَتُح َأْبَواَب -َيْعنِي اهلل َتَباَرَ  َوَتَعاَ   –إَِذا َكاَن ُثُلُث اللَّ

ََمَء، ُثمَّ يَ  َُ السَّ َْ  ، َفنََل "َهْل ِمْن َسائِل  َفُيْعَطي ُسنْ َلهُ ": ْبُسُ  َيَدُه َفَيُقو َُ َكنَذلَِك َحتَّني َيْطُلن َينَزا

 .(3)« الَفْجرُ 
نِن الن بِنيِّ  [1091] ، عر ِريِّ ى األرْشنعر ْن أريِب ُموسر ، عر ةر " أِلريِب ُعبرْيدر م 

ِحيِح ُمْسلِ اِهُدآُل يِف "صر شر ور

« : ِْيِل لَِيُتوَب ُمِِسُء النََّهناِر، َوَيْبُسنُ  َينَدُه ب النََّهناِر لَِيُتنوَب ُمِِسنُء إِنَّ اهللَ َتَعاَ  َيْبُسُ  َيَدُه بِاللَّ

ا ْمُ  ِمْن َمْغِرِِبَ َْ الشَّ ْيِل، َحتَّي َتْطُل  .(4)« اللَّ

ْكِر ْبنِ  [1092] ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ر ،  أرْخربر ةر اِئِم ْبِن نِْعمر ْبِد الد  ، أنا أرَْحرُد ْبُن عر انر ِد ْبِن طرْرخر حُمرم 

ُد ْبنُ  اُف، أنا حُمرم  اِمل  اخلرف  ُر ْبُن ثر
اثِ ا ذر نر ْنبرأر نُد ْبنُن  أر ْكر  حُمرم  ُبو بر ، أنا أر وِريج  الدج

د  ْبِد البراِقي ْبِن حُمرم  عر

ْكننر   ُبننو بر ُقْطنِيج احلرننافُِظ، ثنننا أر ارر ننرر النند  ننيِلج ْبننُن ُعمر ننِن عر ُبننو احلرسر ، أنننا أر ننانر ْبننِد امْلرلِننِك اْبننِن برِْشر عر

ِزيُد ْبُن ِسنران   ، ثنا ير اُبوِريج الن ْيسر
، ث (5) ر ِْ ْكر  احْلرنرِفيج بِِم ُبو بر نا أر

(6)،  ، نر  ْعفر ْبنُد احْلرِمينِد ْبنُن جر ثنا عر

ْيننرامر نرْحنُن ُجُلنوس   : بر نالر  قر
ْسُعود  ِن اْبِن مر ، عر ْبِد اهللِ ْبِن ُعْتبرةر ْوِن ْبِن عر ْن عر ، عر يج

ِِن امْلرْقرُبِ ر نعر  أرْخربر مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، انظر ختري  ] = اِِنِّ بِيِعيِّ اهلرْمدر  [. وانظر التاِل.1086وله طريق أخرى عن أيب إسحاَّ الس 

ِعيْ  (1) اِرِث بِن سر ْبِد الور ِد بُن عر مر ْبُد الص   الت ِمْيِميج عر
، صندوَّ، ثبنت يف شنعبة، ع. التقرينب  د  نيج ِ ِْ نْهل  البر ، أرُبو سر يج ِ نرْبر العر

(4080.) 

، ثقة عابد ربام وهم، خ   د   س. التقريب  (2) يج ِ ِْ يِلج البر ْسمر  القر
ْيد  ُبو زر  (.4122)أر

، ثقة حافظ، مَض ]حديث صحيح (3) ِقيج ْورر ْبِد اهللِ الد  ُبو عر : هو أر اِهْيمر  [.777. أرَْحرُد بُن إِْبرر

حه شننعيب 3821( )3673وأخرجنه أَحند ) . وصنح  اِِنِّ ح بنسنبة أيب إسنحاَّ اهلرْمنندر ( عننن عبند الصنمد، بننه، وْص 

 [.1086. وانظر ]يف املسند األرنؤو 

، ثقة، مَض ]31)-(2759صحيح مسلم ) (4) ِِلج  اهلُذر
ْسُعود  ْبِد اهللِ بِن مر : هو ابُن عر ةر ُبو ُعبرْيدر  [.863(. أر

ِزْيدر القر  األموي (5) ِزْيُد بُن ِسنراِن بِن ير ، ثقة، س. التقريير يج ِ ِْ اُز البر ز   القر
الِد   (.7726ب )، أرُبو خر

يج  (6) ِ ِْ ْبِد امْلرِجيِد ْبِن ُعبرْيِد اهللِ البر بُِ  ْبُن عر ْبُد الكر ، ثقة، ع. التقريب )عر ْكر  احلرنرِفيج ُبو بر  (.4147، أر
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ُسوِل اهللِ  ُجل  مِ  رر آُل رر اءر نةر يِف امْلرْسِجِد، إِْذ جر برسر ْمنُرو ْبنُن عر نُه: عر ناُل لر ْيم  ُيقر نِي ُسلر ْن بر
نانر  ،(1) ثر ور

ُسولر اهللِ  عر رر اير ُسنوُل اهللِ  [ /118بر نرر رر ْ ير ، ُثنم  َلر نةر ك  ُهور بِمر ِ  ور ْسفالر ىلر اإْلِ نِد ر  /أ[ عر ت نى قر حر

ْمنِي مِم ا أر  لِّ ُسولر اهللِ، عر ا رر : ير الر قر آُل فر اءر ، فرجر ُعنِني امْلرِدينرةر نْفر ْنبِْئنِي بِنامر ير أر ، ور اِهل  ا بِِه جر نر أر اَِل ، ور ْنتر بِِه عر

ت  ة  لِيمر اِر سر الن هر ْيِل ور ِة الل  فالر أريج صر ؛ فر كر ُْضج ال ير نالر يِف آِخنِرآِل:  -ور قر رر احْلرِديثر ور ثر ِة  -فرذر نفالر أريج صر

 : الر ُلت قر ِعنير أرْفضر َُ  ِحَْي َيْذَهُب ُثُلُث »امْلُترطروِّ ْينِل الَوَّ ََ  -اللَّ ْينُل  :َأْو َقنا ، َفتِْلنَك -َينَْتِصنُف اللَّ

ْْحَنُ  َُ فِيَها الرَّ اَعُو الَّتِي َينِْز :   السَّ َُ ْنَيا َفَيُقو ََمِء الد  ِفَر "إَِ  السَّ ِْ َهْل ِمْن ُمنْذنِب  َيْسنَتْغِفُرِِّن َفنَأ

ُب إَِِلَّ َفَأُفنكَّ َعاَننُه  َِ ُب إَِِلَّ َفُأْعطَِيُه ُسْ َلُه  َأْم َهْل ِمْن َعان  َيْر َِ ، َحتَّني "َلُه  َهْل ِمْن َسائِل  َيْر

ُن إَِذا َبَرَق اْلَفْجُر َصِعَد ا ْْحَ  .(2)« اْلَعِل  اْلَْعَا  لرَّ

ا: الل ْيُث. يِّ أرْيضا  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ْن سر اآُل عر ور  رر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِِد  (1) ةر بِن خر برسر ْمُرو بُن عر لرِميج عر ةر السج ْيفر ناُل: ُهنور ُرُبنُع اإِلْسنفالرِ . بِن ُحذر نانر ُيقر ْن ثر مر ، ور ابِِقنْير ُد الس  ، أرحر يِلج ِجْيح  البرجر ُبو نر ، أر

ْو ر ور   اجلرْيِش ير
ِ
اء رر انر ِمْن ُأمر ثر . سن  أي رابع من أسلم. ور ننرِة ِسنتِّنْير ْعندر سر نا ر بر نُه مر ل  عر لر نُه، ور ْوتر ُخوا مر رِّ ْ ُيؤر ُمْوِك. َلر ْ ِة ال ر ْقعر

 (.2/456أعفال  النبفالء )

ْبنُد اهللِ بنُن 1066. ورجال إسنادآل إىل الندارقطني: سنبقوا ]إسناده ضعيف إرساله (2) : هنو عر ناُبوِريج ْكنر  الن ْيسر ُبنو بر أر [. ور

ِد بِن زِ  اِد، مَض ]حُمرم  ْضنِل، صندوَّ رمني بالقندر، وربنام وهنم، مَضن 949ير ُبنو الفر : هنو أر نر  ْعفر ْبُد احْلرِميِد ْبُن جر عر [. ور

، ثقة، تغ  قبل موته بأربع سنني، مَض ]1085] ِعيد  : هو سر يج امْلرْقرُبِ : مَضن ]1018[. ور نْون  عر ناِِن:  [.899[. ور والعر

 [.778هو األرِسُ  ثام مر ]

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.12الدارقطني يف النزول ) احلديث أخرجه

. وأخرجه الشا   -( 289ثام يف املطالب العالية ) –وأخرجه ابن راهويه يف مسندآل  ِ ج  اْلُقرر
د  ْمُرو ْبُن حُمرم  نرا عر ر أرْخربر

ى ْبُن َحر اد . قناال )901يف مسندآل ) ، نا ِعيسر
ُْمود  اِحُب ْبُن حمر نِي صر ثر د  نِن عمنرو وعيسنى(: ثننا اللينث بن( حر ن سنعد، عر

، هبذا اإلسناد، بذثر أوقا  النهي عن الصفالة، وَل يذثر حديث النزول. يِّ  امْلرْقرُبِ

ْبندر اهللِ ْبنِن  ْ ُينْدِرْك عر ا َلر ْونا ا؛ أِلرن  عر ِحيح  إال  أرن  فِيِه اْنِقطراعا ْسنراُد صر ا اإْلِ ذر هر : ]ور ر  جر ْسنُعود  قال ابن حر ْ  ، ور مر ناءر نْد جر قر

ْسُعود   ِن اْبِن مر بِيِه، عر ْن أر تِِه عر اير اِديُث ِمْن ِرور نُْه أرحر  ، غر  هذا[.عر

نةر منن حديرينه بنفسنه، 17019وأخرجه أَحد ) برسر ، عنن عمنرو بنن عر نر البراِهيِلِّ ْجفالر يِّ ْبِن عر ةر ُصدر امر ( من طريق أيب ُأمر

حه شننعيب بننذثر قصننة إسننفالمه وأوقننا  النهنني عننن الصننفالة وصننفة  الوضننوء، وَل يننذثر حننديث النننزول. وصننح 

 [. وانظر التاِل.1104(. وانظر ]19433. وانظر: املسند )يف املسند األرنؤو 
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اِز    [1093] ُد ْبُن حر ِِن حُمرم  ر أرْخربر
ب انُ  (2)أنا  ،(1) اِرِ  الل  ُبو امْلركر ا أر نر ْنبرأر ، أر اِريِّ يِلج اْبُن اْلُبخر عر

(3)، 

اِد، أنا  يِلل احلرد  ْن أريِب عر ناُر عر ط  ر  اْلعر ْعفر اِهيمر ْبِن جر ْكر  أرَْحرُد ْبُن إِْبرر ُبو بر نرا أر ، ثر ْيم  ُبو ُنعر أر
نُد  ،(4) نرنا حُمرم  ثر

ْبُد احْلرِميِد  نرا عر ، ثر ْكر  احْلرنرِفيج ُبو بر نرا أر ى، ثر نر   -ْبُن ُيوُنسر ْبِن ُموسر ْعفر ْعنِي اْبننر جر ِِن  -ير ر : أرْخنربر نالر قر

ِعيد  امْلرْقرُبِ  بِيِه سر ْن أر ْبِد اهللِ، عر ْوِن ْبِن عر ْن عر ، عر يج
نِني  ،(5) ُجنل  ِمنْن بر ناءر رر : جر نالر  قر

ْسُعود  ِن اْبِن مر عر

أرى الن بِني   ُكْن رر ْ ير َلر ةر إىِلر امْلرِدينرِة، ور برسر ْمُرو ْبُن عر ُه عر اُل لر ْيم  ُيقر ُسنولر  ُسلر نا رر : ير نالر قر ، فر نةر ك  إاِل  بِمر

لِّمْ  ْينِل اهللِ، عر ِة الل  نفالر نِِن، أريج صر ُْضج الر ير ُعنِني ور نْفر نا ير ْمنِني مر لِّ ، عر اِهل  ا بِِه جر نر أر اَِل ، ور ْنتر بِِه عر
ا أر نِي مر

 : الر ُلت قر ِع أرْفضر َُ اهللُ َتَعاَ  فِيَها إَِ  َس »الت طروج ُه َساَعٌو َينِْز ْيِل، َفإِنَّ َُ نِْصُف اللَّ ْنَيا َفَيُقو َِل " :ََمِء الد 

ي ِ َْ نن َِ َُ "َأَسنُل َعننْن ِعَبنناِدي َأَحننًدا  َلننُه  َهننْل ِمننْن َهنْل ِمننْن َداع  َيننْدُعوِِّن َفَأْسننَتِجيَب " :. َفَيُقننو

ِفَر َلُه  َهْل ِمْن َعنان  َينْدُعوِِّن َفَأُفنكَّ َعاَننُه  ِْ َحتَّني َينَْفِجنَر اْلَفْجنُر، ُثنمَّ  "ُمْسَتْغِفر  َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ

ْْحَنُ   «.َيْصَعُد الرَّ

ا ور رر . ور ِعيد  نُْه سر در بِِه عر ر  فر ، تر
ْون  ِديِث عر ِريب  ِمْن حر : غر ْيم  ُبو ُنعر الر أر نْن قر ، عر

نْعد  ْينُث ْبنُن سر آُل الل 

يرنى  ْ ِد ْبنِن حير اِهيُم ْبُن حُمرم  نراآُل إِْبرر ثر د  بِيِه. حر ْن أر ُقْل: عر ْ ير َلر ا، ور عا
طِ ، ُمنْقر ْون  ْن عر ، عر

ِعيد  سر
نة   (6) راعر يِف َجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الندرر 155هنن(. ذينل التقييند )745، نناْص الندين، منا  سننة )حممد بن حاز  بن عبد الغني بنن حناز  املقنديس (1)

 (.1106الكامنة )

: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته حللية األولياء. املعجم املفهرس ) (2) ْيم   (.280هبذا اإلسناد من ابن البخاري إىل أيب ُنعر

دِ  (3) ِد بِن حُمرم  ى حُمرم  اِرِ  أرَْحرُد بُن أريِب ِعيسر ُبو امْلركر ، أر انر اَِلُ، ُمْسنُِد أرْصبرهر اِِض، العر ْبنِد  القر نِد بنِن عر ْبنِد اهللِ بنِن حُمرم  ناِ  عر اْبنِن اإِلمر

 ، نفالرِ  الت ْيِمنيج ْبنِد الس  ِن بنِن عر نِد بنِن الننجْعامر ْبنِد اهللِ بنِن حُمرم  ِث عر دِّ ِد اْبِن امْلُحر َْحرِن بِن حُمرم  االر  ، اْبنُن األرْصنبرهر يج
نوطِ ُ ، الرشج ِِنج

ب اِن، روى عنه ابن البخاري باإلجازة، قال ابن نقطة: سامعه صنحيح. وقنال أبنو الطينب الفنايس: سنمع عنىل أيب  الل 

( ذينل 21/362( سن  أعنفال  الننبفالء )201هن(. التقييد البنن نقطنة )597عيل احلداد "حلية األولياء". تويف سنة )

 (.780التقييد )

ِزيدأرَْحر  (4) د ْبن بحر ْبن ير اِهيم ْبن جعفر ْبن حُمرم  ن، قنال اخلطينب:  د ْبن إِْبرر ْييِسِّ ْكر الزعفراِن امْلرْعنُروف بالُقدر ُبو بر ْبن صابر أر

. وذثرآل الذهبي يف وفيا  ) ر. تناريخ بغنداد )هن( و360 -هن 351ثان ثقةا م  ( تناريخ اإلسنفال  5/29قال: شيخ ُمعر

(8/158.) 

ِِلج  (5)  (.3461، وثقه الِعْجيِلج وَجاعة، خ   د س َّ. التقريب )عبد اهلل بن ُعْتبرةر بن مسعود اهلُذر

ْخُتويه (6) ا، مواصنفالا  إبراهيم بن حممد بن حييى بن سر ني، ثنان ثقنة ثبتانا مكرينرا ثِّ ، أبنو إسنحاَّ امْلُزر ناُبوِريج بن عبد اهلل الن ْيسر

= 
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ْيُث بْ  نرا الل  ، ثر ِعيد  نرا ُقترْيبرُة ْبُن سر ، ثر اَّر ُد ْبُن إِْسحر نرا حُمرم  اُلوا: ثر نْن قر ، عر يِّ  امْلرْقنرُبِ
نِعيد  نْن سر ، عر

نْعد  ُن سر

آُل  رر نرْحور ثر .. فرذر ْيم  نِي ُسلر ُجل  ِمْن بر اءر رر : جر الر  قر
ْسُعود  ِن اْبِن مر ، عر ْبِد اهللِ ْبِن ُعْتبرةر ْوِن ْبِن عر عر

(1). 

الر  ا احْلرِديِث  (2)قر ذر يِّ يِف هر
ِعيد  امْلرْقرُبِ ىلر سر فر عر

اْخُتلِ : ور
(3)،،، 

  فِِه.فر ا ِمِن اْختفاِلر ْرنر ثر ا ذر ىلر مر ، عر
ْون  ْن عر نُْه، عر  ُرِوير عر

  نُْه ُرِوير عر ِعيد   -ور ْن سر ْعنِي عر ةر -ير ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر
(4). 

  بِيِه ْن أر نُْه، عر ُرِوير عر ور
ةر  ،(5) ْيرر ْن أريِب ُهرر عر

(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/105هن(. تاريخ بغداد )362للح . تويف سنة ) =

ُد ْبنُن ُينوُنَ   (1) َمَّ َُ منتهم بوضنع احلنديث، وقنال ابنن حجنر: ، -ْيِمي  وهنو الُكنَد  –ضعيف، وهذا إسناد منكر، َوَصَلُه 

: مَض ]773ضعيف. مَض ] اِريِّ اُد: مَض ]770[. واْبُن الُبخر يِلل احلرد  ُبو عر أر ُبنو 819[. ور : هو أر اَّر ُد ْبُن إِْسحر حُمرم  [. ور

اُج، مَض ] ب اِس الرس   ُقترْيبرُة: ثقة ثبت، مَض ]734العر اِِن: هو األرِس  [.734[. ور  [.778ُ  ثام مر ]والعر

ْيم  يف حلية األولياء )  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.266 - 4/265احلديث أخرجه أبو ُنعر

ْيم  األصبهاِن. (2)  يعني: أبا ُنعر

نن سننفالمة سننليامن أبننو عمننرة" بدراسننة االخننتفالف يف 2734( )2047انظننر: علننل النندارقطني ) (3) ننت الباحريننة "ُميررس  هننذا (. وقامر

احلديث دراسةا مستفيضة يف رسالتها املاجست  )مرويا  اإلما  ُعبيند اهلل بنن عمنر املعل نة بناالختفالف علينه يف ثتناب "العلنل 

ة، ثلية أصول الدين.147( )ص11للدارقطني"، دراسة نقدية(، احلديث )  (. اجلامعة اإلسفالمية بغز 

يرى )بن سعي9591أخرجه أَحد ) (4) ْ نرا حير ثر د  ، ( حر نِعيد  ِِن سر ر (، أرْخنربر ِريِّ ْن ُعبرْيِد اهللِ )بن عمر بن حفص الُعمر د القطان(، عر

اِك. وصححه شعيب األرنؤو  ور  .يف املسند هبذا اإلسناد، بتاممه. وزاد يف أوله: األمرر بالسِّ

يِّ   امْلرْقنرُبِ
نِعيد  نْن سر نْن ُعبرْينِد اهلل ِ، عر نْن أيب هرينرة، وقنال: )وهنو وذثرآل الدارقطني من طرينق هشنا  بنن حسنان، عر ، عر

( منن طرينق هاشنم، بنذثر األمنر 3023(. وهنو يف السننن الكنربى للنسنائي )2734الصواب(. علل الدارقطني )

 بالسواك فقط.

، ثقة ثبت، مَض ] (5) ِِنج ىج امْلردر
ِعيد  امْلرْقرُبِ اُن، أرُبو سر ْيسر  [.1018ثر

ِعيد  )القطان(. وأخرجنه النسنائي ( ثنا حُمر 498أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) (6) يرى ْبُن سر ْ ِميج ثنا حير د  ْكر  امْلُقر ُد ْبُن أريِب بر م 

لِينِد، ثفالَهنا )بقينة والقطنان(: عنن 44( والدارقطني يف النزول )3026يف السنن الكربى ) ِقي نةر ْبنِن اْلور ( من طريق بر

يِّ   امْلرْقرُبِ
ِعيد  ْن سر ، عر رر ، هبذا اإلسناد، وأمته الدارقطني بذثر السواك والنزول، واقتِ ابن أيب عاصنم ُعبرْيِد اهللِ ْبِن ُعمر

أ (. طر ا خر ذر ائي: )هر  وصححه األلباِن يف ظفالل اجلنة. عىل النزول، والنسائي عىل السواك. قال الن سر

 وهبذا يكون ُرِوير عن حييى القطان عىل الوجهني. انظر اهلامش قبل السابق.
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   ْوىلر ُأ ِّ ُصبري  مر
 
طراء ْن عر نُْه، عر ُرِوير عر ةر  ،(1)ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر عر

(2). 

ةر  ْيرر ْن أريِب ُهرر بِيِه، عر ْن أر ا: عر هر حج أرصر اِ  ور اير ور ُم الرِّ أرْسلر ور
 /ب[118/ ] .(3)

أرم   اِص: اور نر ْبِن أريِب العر ِديُث ُعرْيامر  الري اِِن  حر
ِ
ترْبنراآُل يِف اجُلْزء ْد ثر قر  .(4)فر

اِج احلرافِظُ  [1094] ا أرُبو احلرج  نر ر ُر أرْخربر : أنا ُعمر االر يل قر كِّ ْينرُب بِنُْت مر زر ْيبرانر ور ، أبنا أرَْحرُد ْبُن شر

ُبنو ال نوِر، أننا أر د  ْبِن الن قج اُز، أنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ز   القر
د  َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  ، أنا عر ذر زر ْ اِسنِم اْبنُن ْبُن طرربر قر

ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم   ، ثنا عر ةر برابر ْيَِّشج حر  العر
د  ، ثنا ُعبرْيُد اهللِ بُن حُمرم  ِويج  البرغر

،  ،(5)د  ةر لرمر أبنا َحر اد  ُهور اْبُن سر

ْيد   يِلِّ ْبِن زر ْن عر عر
ُسنولر اهللِ  ،(6) ناِص: أرن  رر نر ْبنِن أريِب العر نْن ُعنرْيامر نِن، عر ِن احلرسر :  عر نالر إِنَّ ِ  »قر

ْيِل َساَعًو َيْفَتُح اهللُ فِ  ََمِء َفُينَاِدي ُمنَاد   يَها َأْبَواَب اللَّ َفُيْسَتَجاَب َلُه  َهْل ِمنْن  (7)َهْل ِمْن َداِعي  :السَّ

 .(8)«  َسائِل  َفُيْعَطي  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفُيْغَفَر َلهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء  امْلر  (1) طر نِي ةِ عر ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر اجُلهر ، مر ِِنج  (.4611، مقبول، س. التقريب )در

، هبذا اإلسناد.10618( )967أخرجه أَحد ) (2) يِّ  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ْن سر ، عر اَّر ِد ْبِن إِْسحر ْن حُمرم   ( من طريقني عر

أ (.266 - 4/265حلية األولياء ) (3) طر ا خر ذر ي  قال: )هر
ائِ ، وذثرنا أن الن سر ْيم   (. ثذا قال أبو ُنعر

 برقم ]      [. (4)

ِ ج  (5) ننى الُقنرر ننرر بنِن ُمْوسر ْفننِص بنِن ُعمر ننِد بنِن حر نن ُعبرْينُد اهللِ بنُن حُمرم  ْيَِّشِّ العر ، ُيعنرف بر ننيج ِ ِْ َْحرِن البر ْبننِد النر  ُبنو عر ، أر ، الت ْيِمننيج

، ثقة جواد، رمي بالقدر وَل يريبت. د   س. التقريب ) ةر ائِشر بِاْبِن عر ائَِِّشِّ ور  (.4334وبالعر

ِ ج  (6) ْبِد اهللِ الُقرر انر بِن عر ْيِد بِن ُجْدعر يِلج بُن زر ، امْلرْكُفوُف، ضعيف. التقريب ) عر يج ِ ِْ ِن البر ، أرُبو احلرسر  (.4734الت ْيِميج

(7) . اع  ة: در  )داعي( ثذا، واجلاد 

، ولعنعنة احلسن البِي، وهو مدلس، واإسناده ضعيف (8) انر ختلفنوا يف سنامع احلسنن منن عنريامن ؛ لضعف ابن ُجْدعر

نال بن أيب العاص  قر ، فقال املزي: قيل َل يسنمع مننه. وجنز  احلنافظ ابنن حجنر يف التهنذيب بعند  سنامعه مننه. ور

ن: دخلُت عىل عريامن ْبن أريب العاص. هتذيب الكامل )  (.2/264( هتذيب التهذيب )6/123أيوب، عن احْلرسر

: مَض ] ْيبرانر : ]914أرَْحرُد ْبُن شر يل كِّ ْينرُب بِنُْت مر زر : ]783[. ور ذر زر ْ نُْصنور  ابنُن 767[. واْبنُن طرنربر ُبنو مر اُز: هنو أر نز  القر [. ور

ْيبراِِنج   الش 
ْيق  وِر: ]826، مَض ]ُزرر اْبُن الن قج : هو ُعبرْيُد اهلل760ِ[. ور ةر برابر : ]767، مَض: ][. وابن حر َحر اد   [.711هن[. ور

، به.4/350أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) ْيَِّشِّ  ( عن العر

 ( من طريق َحاد، به.72( والدارقطني يف النزول )16280وأخرجه أَحد )

( والبيهقنني يف 4( واحلسننن اخلننفالل يف املجننالس العرشننة األمنناِل )467وأخرجننه اخلرائطنني يف مسنناوئ األخننفالَّ )

( منن 6، رقنم122( وابن الدبيريي يف ليلة النصنف منن شنعبان )ص3555( وشعب اإليامن )25ل األوقا  )فضائ

= 
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نرا يِف  ُهننور ِعنْنندر  "ور
ِ
نناِِنِّ ُجننْزء لِيننِد  :(1) "الل ْحسر أِلريِب الور

(2)  
ِ
يِف اجلُننْزء ، ور ةر ننلرمر ننْن َحر نناِد ْبننِن سر عر

ِديِث  اِدِس ِمْن حر وخ   الس  رج ْيبرانر ْبِن فر انر  ،(3) شر ْبندر نِديِث عر ِل ِمْن حر  األرو 
ِ
يِف اجُلْزء ور

ِة  ،(4) ْشنيرخر مر ور

 
ِ
اء جر ِعيِد اْبِن أريِب الر  سر

(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِن، = ِن احْلرسر ، عر انر س  اِ  ْبِن حر ْن ِهشر َْحرِن، عر ْبِد الر  اُودر ْبِن عر ْن در ِزيِز، عر ْبِد اْلعر ْرُحوِ  ْبِن عر بنحوآل إال أنه قنال:  طريقني عن مر

ن ٌ إَِذا َكاَن َلْيَلُو ال» إسننادآل ضنعيف، هشنا  مندلس، وقند «. نيْصِف ِمْن َشْعَباَن َناَدَ ُمنَاد ... إِِلَّ َزانَِينٌو بَِفْرِجَهنا َأْو ُمِْشِ

 عنعن، وتكلموا يف سامعه من احلسن ألنه قيل: ثان يرسل عنه. واحلسن: بي ن ا حاله.

ْبُد ال الرفر عر خر ،،،هكذا رواآل َحاد ومرحو  من طريق احلسن البِي، ور ِحيج فال    اجْلُمر َْحرِن ْبُن سر  ر 

َْحرِن ْبنُن 8391( والكب  )2769فأخرجه الطرباِن يف األوسط ) ْبنُد النر  ، ثننا عر نِويج اِشنم  اْلبرغر اِهيُم ْبنُن هر نرا إِْبنرر ثر ند  ( حر

ناِ  ْبننِ  نْن ِهشر ط اُر، عر َْحرِن اْلعر ْبِد الر  اُوُد ْبُن عر ، ثنا در ِحيج فال    اجْلُمر نْن  سر ، عر نانر س  نِد ْبنِن ِسنِ ينر حر نر ْبنِن أريِب حُمرم  نْن ُعنرْيامر ، عر

، وزاد يف آخنرآل:  انر اِص، بنحو لفنظ ابنن ُجنْدعر نارٌ »اْلعر ا «. إِِلَّ َزانَِينٌو َتْسنَعي بَِفْرِجَهنا َأْو َعشَّ نذر نْرِو هر ْ ير قنال الطنرباِن: َلر

در بِِه  ر  فر اُوُد، تر ا   إاِل  در ْن ِهشر َْحرِن.احْلرِديثر عر ْبُد الر   عر

لننع األلبنناِن  حه. انظننر: الصننحيحة ) هننذا شنناذ، وَل يط  (. وانظننر: 1073عننىل هننذآل املخالفننة، ألجننل هننذا صننح 

 (.1962الضعيفة )

ِْ  امْلرْقِديِسج يف  اِهيمر ْبِن نر ُ ْبُن إِْبرر ِْ ْتِح نر ُبو اْلفر نيِلِّ  "جلس من أمالينه"وأخرجه أر نِن عر ناثِرر ْبنِن  برواينة أريِب احْلرسر سر ْبنِن عر

اِب )َّ ور  امْلرْقِديِسِّ اخْلرش  نى 26جاميع العمرينة  –عا   3763/أ( ]الظاهرية، جموع رقم 174رُسُ [ منن طرينق ِعيسر

الِ  لِيُد ْبُن صر ، ثنا اْلور اِديِّ انر اْلبرْغدر :ْبِن ِمْهرر انر ، بمريل إسناد الطرباِن. عيسى بن ِمْهرر يج اُوُد امْلركِّ ، ثنا در قال عنه النذهبي:  ح 

 (.3/324رافيض ثذاب جبل. ميزان االعتدال )

، اللحساِن" ثذا ضبطه املصنِّف، بالسني املهملة، ولعله: " ((1 اِِنج ْريريِيريّي الل ْحسر  الطج
ر  ْعفر ِد ْبِن جر يِلج ْبُن حُمرم  ِن عر ُبو احْلرسر أر

ا صاحلا  ، قال السمعاِن: ثان شيخا ويِفج ث ويقال: اللحايس، الصج ا، حّ  مرا ، وثان حيد  ا صوفيًّا ظريفا ا عفيفا

نْيسابور ويرجع إىِلر ناحيته.  . املنتخب من ثتاب هن(460قال الذهبي: وقع ِل حديريه بعلو، تويف بعد سنة )وبر

 (306، 10/121( تاريخ اإلسفال  )1289السياَّ )

رواية ، يوسف اللحياِن عن شيوخهأيب عيل احلسني بن حممد بن ووصل إلينا جزء يدعى )اجلزء فيه من حديث 

 جاميع –عا   3795جموع (  ]الظاهرية، عنه، ن جرير بن أَحد بن َخيس السلاميسالقاِض أيب احلسن أَحد ب

 [، وَل أجد حديث الباب فيه، وَل أجد للحياِن ترَجة.59 العمرية

، ثقة ثبت، مَض ] (2) يراليِِسج  [.780أبو الوليد هشا  بن عبد امللك الط 

، صدوَّ هيم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخ اا، مَض ] (3) ج  األُُبيلِّ
د  ُبو حُمرم  ، أر يج

 [.1087احلربرطِ

 (.1358( )1357َل أميز عبدان، وذثر ابن حجر فوائد عبدان. املعجم املفهرس ) (4)

 [. وَل أقف عىل مشيخته.770سعيد بن حممد بن بكر بن أيب الفتح بن بكر بن احلجاج، مَض ] (5)
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ا  [1095] نر ر أرْخربر
اِريج  (1) يِلل األرْنصر اِهيُم ْبُن عر إِْبرر

يِلج ْبنُن حُمر  ،(2) اِويج أنا عر نخر  الس 
ند  م 

أننا  ،(3)

اِِنج  بِْد اجلرب اِر الُفْرسر ُد بُن عر ، أبنا حُمرم  لرِفيج  السِّ
ْيرى ،(4)أرُبو طراِهر  يِلج ْبُن حير بْدُثوينه  ثنا عر أبننا أرُبنو  ،(5)اْبُن عر

اِِنج  ابِجر اِهيمر الفر ِد ْبِن إِْبرر بُْد اهللِ ْبُن حُمرم   عر
د  حُمرم 

دِّ  ،(6) ُ  ْبُن أريِب إِيراسر  ،(7)ي ثنا جر ثنا َحر اُد ْبنُن  ،(8) ثرنرا آدر

ُسنوُل  نالر رر : قر نالر اِص قر نر ْبِن أريِب العر ْن ُعرْيامر ِن، عر ِن احلرسر ، عر انر ْيِد ْبِن ُجْدعر يِلِّ ْبِن زر ْن عر ، عر ةر لرمر سر

ْيِل َسا: »اهللِ  ََمِء، َفُينَاِدي ُمنَناد  ِ  اللَّ َهنْل ِمنْن َداع  َفُيْسنَتَجاَب َلنُه  ": َعٌو ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب السَّ

ِفَر  ِْ َْ الَفْجرُ  "َلُه َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ  .(9)« َحتَّي َيْطُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن عبدثويه: ذثر العفالئي إحدى سامعاته لن )أماِل ابن عبدثويه، جزء فيه ثفالث جنالس(،  (1)

 (.2/603( إثارة الفوائد )1369أما ابن حجر: فذثرآل من السخاوي. املعجم املفهرس )

دِ  (2) يِلِّ ْبِن حُمرم  اِهيُم ْبُن عر اِريج  إِْبرر اَّر األرْنصر الِب  أرُبو إِْسحر اِويِّ  ْبِن غر نخر نِمعر ِمننر الس  ، سر ُقنور  ناثِن  ور اِقنل  سر ُجنل  عر اُز، رر ْشِقيج اْلبرنز  مر الدِّ

ثر هِبر  د   حر
 
اء نرةر )ِست ةر أرْجزر ، مرا ر سر ْلق  ِمعر ِمنُْه خر سر در هِبرا، ور رر اْنفر ، ور

ا   ر   (.1/146هن(. معجم شيوخ الذهبي )719ا مر

نِد بن (3) نيِلج بنُن حُمرم  نِن عر ُبنو احلرسر ْيِن، أر ُم الدِّ لر ، عر
ِ
اء بر األُدر  ور

ِ
اء ْيُخ الُقر  ُة، شر مر فال  اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ِد بننِ الش  نمر ْبنِد الص  ط ناِس  ِن عر عر

اِِنج  قِ اهلرْمدر نِة، فر غر ِصنْ اا بِاللج بِي نِة، بر رر امناا يِف العر نانر إِمر ، ثر ْشنقر ِزْينُل ِدمر ، نر نافِِعيج ، الش  اِويج نخر ، الس  يج ِ ِْ
املِناا ، امْلِ  ْيهناا، ُمْفتِيناا، عر

نرُشنآُل. تنويف سننة  ُه شنغل  إاِل  الِعْلنُم ور ْيسر لر ، لر اِرعاا يِف الت ْفِسْ ِ را، بر داا هلر ا، ُجروِّ هر
لِ ِعلر اءاِ  ور هنن(. سن  أعنفال  643)بِالِقرر

 (.23/122النبفالء )

نبّّي  (4) د الض  بْد اجلبّار ْبن حُمرم  د ْبن عر الُفْرسناِّن األصنبهاِن، أبنو العنفالء، شنيخ صنالح ُمْكريِنر، وهنو منن قرينة "ُفْرسنان" بالّضنّم  حُمرم 

 (.10/181( األنساب للسمعاِن )79(. وانظر: التقييد )10/781هن(. تاريخ اإلسفال  )496والكرْس. تويف سنة )

اُل،  (5) ح  ُث، الر  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر اِِنج الش  ْصنبرهر
ْبدُثوينه األر نِر بنِن عر ْعفر يرنى بنِن جر ْ يِلج بنُن حير ِن عر ُة، أرُبو احلرسر ننرةر الريِّقر ْولِنُدآُل سر ، مر

، ور  ةا ريِْ ر رالِسر ثر . أرْمىلر جر
ة  ثرفالرِث مائر ثرفالرثنِْير ور نرةر )بِْضع  ور ر سر  (.17/479هن(. س  أعفال  النبفالء )422ُتُويفِّ

اَّر  (6) اِهيمر ْبنِن إِْسنحر ِد ْبِن إِْبنرر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  نْييِلج  عر  اْلُعقر
ناد  نالِِح ْبنِن ِزير اِهيمر ْبنِن صر ، ِمنْن أرْهنِل ْبنِن إِْبنرر ناِِنج ابِجر  الفر

ند  ُبنو حُمرم  ، أر

اُن. تناريخ أصنبهان  زر نابر ناُن: قرينة منن قنرى أصنبهان، ويقنال هلنا: فر ابِجر فر نِه. ور آِل ِمنْن ِقبرنِل ُأمِّ ندِّ نْن جر نْرِوي عر ، ير انر أرْصبرهر

 (.10/110( األنساب للسمعاِن )2/49)

الِِح ْبِن ِزير  (7) اِهيمر ْبِن صر ى ْبُن إِْبرر ، اد  ِعيسر ناس  نْن آدر ر ْبنِن أريِب إِير ْرِوي عر ، ير انر ، ِمْن أرْهِل أرْصبرهر اِِنج ابِجر ْييِلج الفر ى اْلُعقر ، أرُبو ُموسر

نرةر  ر سر ، ُتُويفِّ اِميِّنير الش  بِيِع ْبِن نرافِع  ور ةر الر  ْوبر أريِب تر . 270)ور ائِنبر رر ناس  بِغر نْن آدر ر ْبنِن أريِب إِير ُث عر هن(. قنال أبنو الشنيخ: حُيرندِّ

( األنسنناب للسننمعاِن 111، 2/49( تنناريخ أصننبهان )3/250طبقننا  املحنندثني بأصننبهان والننواردين عليهننا )

 (.6/381( تاريخ اإلسفال  )10/111)

ْس  (8) ، العر ْوِذيج ، امْلررج اِِنج اسر ِن اخلُرر ، ثقة عابد. التقريب )أرُبو احلرسر فالرِِنج  (.132قر

: مَض ]إسناده ضعيف كسابقه (9) لرِفيج  [. 742. أرُبو طراِهر  السِّ

= 
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ننا  [1096] نر ر أرْخربر
ْسننُعوُد اْبننُن أريِب  (1) ، أنننا مر لِيننل  يرننى، أنننا ُيوُسننُف ْبننُن خر ْ اَُّ ْبننُن حير إِْسننحر

نُْصور   مر
ْكر  اْبنُ  (2) ُبو بر ، أنا أر ْيم  ُبو ُنعر اُد، أبنا أر يِلل احلرد  : أنا أرُبو عر االر  قر

ِ
اء جر لِيُل اْبُن أريِب الر  خر اهلرْيريرِم  ور

اِ   و  ، ثنا اْبُن أريِب العر األرْنبراِريج
نر امْلرْوِصيِلج  ،(3) ْيامر ُة ْبُن ُسلر لرمر ْعلر    ،(4) ثنا سر ْيُد ْبُن در ثنا ُخلر

نْن  ،(5) عر

ي ةر  ِب ْبِن ُأمر نر ْبنر  (6)ثِفالر ِقير ُعرْيامر ُه لر ن  نىلر  : أر : اْسنُتْعِمْلُت عر نالر ت قر ناءر بِنكر ا جر : مر الر قر اِص، فر أريِب اْلعر

ُسولر اهللِ  ِمْعُت رر : فر ِِنِّ سر الر ِة. قر ُقوُل:  ُعُشوِر اأْلُُبل  َينْدُنو ِمنْن َخْلِقنِه َفَيْغِفنُر ْلَِنِن   إِنَّ اهللَ»ير

ارِ  اْسَتْغِفَرُه إِِلَّ لَِبِغي  بَِفْرِجَها، َوالَعشَّ
(7) »(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى "ثفالثنة جنالس منن أمناِل أيب احلسنن عنيل بنن حيينى بنن جعفنر بنن  = احلديث أخرجه ابن عبدثويه يف جنزء لنه يسنم 

ن /أ( 220لرِفي، عنن أيب العنفالء اخلرسناِن، عننه" ])َّعبدثويه، رواية احلافظ أيب طاهر أَحند بنن حممند بنن أَحند السِّ

 [، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.109جاميع العمرية  –عا  3845الظاهرية، جموع رقم 

: ذثر العفالئي سنامعه لنن )األول والريناِن منن حنديث أيب بكنر حممند بنن جعفنر بنن  (1) هبذا اإلسناد من أوله إىل األرْنبراِريِّ

اِر(. إثارة الفوائد ) اهليريم  (.2/578األرْنبراِريِّ الُبنْدر

نن  األرْصنبر  (2) سر نِد بنِن حر نُْصوِر بِن حُمرم  ْسُعوُد ابُن أريِب مر ِن مر ، أرُبو احلرسر انر ُر، ُمْسنُِد أرْصبرهر م  ْيُخ، امْلُعر اِِنج الش  ُل، اخلري ناُ ، هر ، اجلرنام 

نرةر ) ا ر سر ، مر لر حر رر د، ور ر  فر تر ْهراا، ور رر در  (.21/268هن(. س  أعفال  النبفالء )595ُعمِّ

ير  (3) اِ  الرِّ و  ِزيدر بِن أريِب العر ُد بُن أرَْحردر بِن ير ر  حُمرم  ْعفر أرُبو جر ، ور ْكر  ُبو بر اُ ، أر ُث، اإِلمر دِّ نا ر اِحيج امْلُحر . مر ُدوَّ  : صر ُقْطنِيج ارر الر الد  ، قر

نرةر )  (.8/163(. وانظر: الريقا  البن قطلوبغا )13/7هن(. س  أعفال  النبفالء )276سر

ن (4) نالر ابنُن عر قر : )لنه أحادينث، ولنيس بنالكري ، ولنيس هنو بنذلك املعنروف، األزدي، ضعفه أبنو الفنتح األزدي. ور ِديل

( ميننزان االعتنندال 4/364هننن(. الكامننل يف الضننعفاء )207وبعننض مننا يرويننه ال يتابعننه عليننه أحنند(. تننويف سنننة )

 (.5/84( تاريخ اإلسفال  )2/190)

ْلبرس   (5) ، أرُبو حر ْعلر   ْيُد بُن در ، ضعيف. التقريب ) ُخلر ُدويِسج رر الس  ُبو ُعمر أر و، ور ْمر  أرُبو عر ، ور
ُبو ُعبرْيد  اُل: أر ُيقر  (.1740ور

أبننو هننارون الليرينني، بِنني، ذثننرآل ابننن حبننان يف التننابعني، وابننن حجننر يف اإلصننابة. ترَجتننه: الريقننا  البننن حبننان  (6)

 (.5/459( اإلصابة )50/271( تاريخ دمشق )5/338)

اِحُب امْلرْكِس،  (7) اُر: هو صر ش  ِ  ذُ ُخ أْ ي ير ذِ ال   ور هُ ور العر  (.6/449. فيض القدير للمناوي )اسِ الن  نر مِ  ةر يبر الْض 

ا ]إسننناده ضننعيف، و  إسننناده ومتنننه اخننتَلف (8) ننبرقر لِيننُل اْبننُن أريِب 738. إسننحاَّ بننن حييننى وشننيخه يوسننف: سر خر [. ور

: مَض ]
ِ
اء جر أرُبو عر 1048الر  اُد، مَض ][. ور : مَض ]819يِلل احلرد  األرْنبراِريج  [.844[. ور

يْم  األصبهاِن )يف عداد املفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه أبو بكر األنباري يف "حديريه" برواية أيب ُنعر

 (.1963( الضعيفة )5/460قال ابن حجر: يف هذا السند ضعف. وضعفه األلباِن. اإلصابة )

 (.29" البن مردويه )ظر خترجيه والتعليق عليه يف "جلسان من األماِل أحدَها يف صفا  اهلل وان
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أرم   : اور اِمر  ِديُث ُعْقبرةر ْبِن عر فِيِه نرظرر   حر : ور ُقْطنِيج ارر الر الد  قر
(1). 

، أن [1097] انر ُد ْبُن طرْرخر ا حُمرم  نر ر أرْخربر ، أننا اْبنُن فر وِريج ، أنا الدج ر 
اثِ ا ذر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبِد الد  ا اْبُن عر

اِسنطِيج  ْبنِد امْلرلِنِك اْلور نُد ْبنُن عر ، ننا حُمرم  ناُبوِريج ْكنر  الن ْيسر ُبو بر ، نا أر ُقْطنِيج ارر ، أنا الد  انر ُبنو ، ثننا أر برِْشر

نننناُروُن  ننننِن هر احلرسر
اُز  (2) اخْلرننننز 

ِك  (3) ننننيِلج ْبننننُن امْلُبرننننارر ْينرننننا ِمننننْن ثِترابِننننِه، ثنننننا عر لر ءا عر إِْمننننفالر
(4)، 

ُه، أرن  ُعقْ  (5)وثنا  ثر د  ار  حر طراءر ْبنر يرسر ، أرن  عر ةر ْيُمونر ُل ْبُن أريِب مر نِي ِهفالر ثر د  : حر الر ريِ   قر يرى ْبُن أريِب ثر ْ برةر حير

ُسنوِل اهللِ  ْبنر  عر رر ْقبرْلنرا مر : أر الر ُه قر ثر د  اِمر  حر :  عر نالر قر ْينِل »فر ََ  -إَِذا َمىَضن ُثُلنُث اللَّ نِْصنُف  :َأْو َقنا

ْيِل  ْنَيا -اللَّ ََمِء الد  َُ اهللُ إَِ  السَّ :  َينِْز َُ ي، َمنْن َذا الَّنِذي "َفَيُقنو ِ َْ ن َِ َُ َعنْن ِعَبناِدي َأَحنًدا  َِل َأْسنَأ

ِفَر َلُه  َمْن َذا الَِّذي َيْدُعوِِّن َأْسَتِجيَب َلنُه  َمنْن َذا الَّنِذي َيْسنَأُلنِي ُأْعطَِينهِ  ِْ ، َحتَّني "َيْسَتْغِفُرِِّن َأ

ْبُح   «.َينَْفِجَر الص 

ر   ْعفر الر أرُبو جر قر
(6) ." اِمر  : "ُعْقبرُة ْبُن عر الر قر اُروُن ِمْن ثِترابِِه، فر ْينرا هر لر آُل عر ا أرْمفالر ذر كر  : هر

برانُ  أر ، ور اِعيج اأْلرْوزر ، ور اِئيج ْسُتور ا   الد  ، ِمنُْهْم: ِهشر ة  راعر ا احْلرِديثر َجر ذر ى هر ور رر : ور ُقْطنِيج ارر الر الد   قر

ط اُر، عر  نةر ْبنِن اْلعر اعر نْن ِرفر ، عر نار   ْبِن يرسر
ِ
طراء ْن عر ، عر ْيُمونرةر ِل ْبِن أريِب مر ْن ِهفالر ، عر ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير

ِن الن بِيِّ  نِيِّ عر ةر اجْلُهر ابر رر ُهور امْلرْحُفوُظ عر ، ور
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.140النزول للدارقطني )ص (1)

(2) .) ِعيلر  ثتب عىل اهلامش األيامن: )ُهور اْبُن إِْسامر

ازُ  (3) ِعيلر اخلرز  اُروُن ْبُن إِْسامر ، ثقة. التقريب )هر يج ِ ِْ ِن اْلبر ُبو احْلرسر  (.7222، أر

، ثقة، ع. التقريب ) (4) يج ِ ِْ يج اْلبر
ِك اهْلُنرائِ يِلج ْبُن امْلُبرارر  (.4787عر

 )وثنا( ثذا يف األصل. (5)

يج  (6)
اِسطِ ْبِد امْلرلِِك الور ُد ْبُن عر .هو حُمرم  ِقْيِقيج ر  الد  ْعفر  ، أرُبو جر

، هبنذا اإلسنناد لكننه 1084[ ]1083( وقد مَض احلنديث ]65النزول للدارقطني ) (7) ريِن   يرنى ْبنُن أريِب ثر ْ [ منن طرينق حير

. نِيِّ ةر اجْلُهر اعر ْن ِرفر  قال: عر

نن1066رجننال اإلسننناد إىل النندارقطني: سننبقوا ] ْكننر  الن ْيسر ُبننو بر أر نناِد، مَضنن [. ور ننِد بننِن ِزير ْبننُد اهللِ بننُن حُمرم  : هننو عر اُبوِريج

، صدوَّ، مَضن ]949] ِقْيِقيج ر  الد  ْعفر : هو أرُبو جر يج
اِسطِ ْبِد امْلرلِِك الور ُد بُن عر حُمرم  : ثقنة ثبنت، وقند 853[. ور نا   ِهشر [. ور

ط اُر: ثقة له أفر710رمي بالقدر، مَض ] ِزْيدر العر اُن ْبُن ير بر أر  [.1083اد، مَض ][. ور

= 
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هِ  ، ور اِعيج اآُل اأْلرْوزر ور رر : ور اِئيج كر لر اِسِم الفال  ُبو اْلقر الر أر قر نْن ور يرى، عر ْ ْن حير ِك: عر يِلج ْبُن امْلُبرارر عر ، ور ا   شر

اِب  ور ُهور أرْشبرُه بِالص  ، ور ةر اعر ْن ِرفر ، عر
 
طراء ْن عر ، عر ل   /أ[119/ ] .(1)ِهفالر

: ا َحِديُث َعِلي ْبِن َأِِّب َطالِب   َوَأمَّ

، أبننا ا [1098] ذر زر ْ ، أبنا أريِب، أبنا اْبنُن طرنربر ْيبرانر ا اْبُن شر نر ر أرْخربر ناِريج فر األرْنصر ، ور اُغنوِِنِّ ْبنُن الز 

يِفينِيج ]ح[ ِ  ِ : أبنا ال االر  قر

نِد  نْن أريِب حُمرم  ، عر نْهُرُزوِريِّ ِ  الش  رر ْن أريِب الكر ، عر رر   رر ْبِن ثر ْن ُعمر ِم، عر
ْضِل احلراثِ ا أرُبو الفر نر ْنبرأر أر ور

ْردر  اْرمر زر ، أنا  اْبِن هر ةا ازر اِسِم إِجر ُبو اْلقر يِلل  ُعبرْيدُ أر الِِنج اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ْيدر ْبنُد اهللِ الص  ْكنر  عر ُبو بر ، ثنا أر

نُْصور   ، ثنا أرَْحرُد ْبُن مر
اد  ِد ْبِن ِزير ْبُن حُمرم 

نِد  ،(2) ْن حُمرم  ، ثنا أريِب، عر
ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْعُقوُب ْبُن إِْبرر ثنا ير

مِّ  نِي عر ثر د  حر : ور الر اَّر قر افِنع   ،(3)ي ْبِن إِْسحر ْن ُعبرْينِد اهللِ ْبنِن أريِب رر عر
ُسنوِل اهللِ  (4) نْوىلر رر نْن مر ، عر

بِيهِ  ِن الن بِيِّ  ،(5)أر ، عر يِلل ْن عر نِن الن بِنيِّ عر ، عر ةر ْينرر نْن أريِب ُهرر ، عر ْوىلر ُأ ِّ ُصنبري ةر  مر
 
طراء ِديِث عر ، ِمرْيلر حر

« : َتِي، َل َُ الِعَشناَء إَِ  ُثُلنِث َلْوَِل َأْن َأُشقَّ َعَا ُأمَّ نْر َواِ  ِعنْنَد ُكنلي َصنََلة ، َوَلَخَّ ْم بِالسي َمْرُُتُ

ْنَيا ََمِء الد  َُ َهَبَ  اهللُ إَِ  السَّ ْيِل اْلَوَّ ُه إَِذا َمىَض ُثُلُث اللَّ ْيِل؛ َفإِنَّ َْ اللَّ َْ ُهنَالِنَك َحتَّني َيْطُلن ، َفَلْم َيَز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به. انظر اهلامش التاِل.762وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) = اُبوِريِّ  ( من طريق أيب بكر الن ْيسر

 (.762ُشح أصول االعتقاد ) (1)

يِلج  (2)  احلرنْظر
اِشد  نُْصوِر ْبِن رر . أرَْحرُد ْبُن مر نُدوَّ  ُتنُه، صر اِوير رر ْيل  ور ن ْبنِن ُشنمر ناِحُب الن ْْضِ اج"، صر ُبنُه "زر قر ، لر ِزيج الِح  امْلرنْرور ، أرُبو صر

 (.112التقريب )

ى أن عنم ابنن إسنحاَّ هنو موسنى، وأثرينر النرواة  (3) رر (. فاملصنف ير ار  سر ى ْبن ير ثتب املصنف يف اهلامش األيمن: )ُموسر

ْبُد الر   ار  يقولون: "عر سر  ".َْحرِن ْبُن ير

ار   سر َْحرِن ْبُن ير ْبُد الر  ، وذثنرآل ابنن ِحب نانر وهو عر ِعنني  ، وثقه ابُن مر ِّ ِ ، الُقرر ةر مر ْرر ْيِس ْبِن َمر وىلر قر ، مر اَّر ِد ْبِن إِْسحر ّم حُمرم  ، عر

 (.6/321( الريقا  البن قطلوبغا )7/67( الريقا  البن حبان )5/301يف الريقا . اجلرح والتعديل )

: فهو ثقة. التقريب ) ار  سر ى بن ير  (.7024أما أخوآل ُموسر

افِع   (4) اُعبرْيُد اهللِ ْبُن أريِب رر نْوىلر النبني : أرْسلرم. وقيل: إبراهيم. وقيل: ثر ، مر ِِنج ، ثقنة، ع. التقرينب بِت. وقينل: ُهْرُمنز، امْلرندر

(4288.) 

يِّ  (5)
افِع  الِقْبطِ ُبو رر ْوىلر النبي أر نةِ ، مر ر يِف ِخفالرفر ، ُتنُويفِّ ْضنل  فر ا ِعْلنم  ور نانر ذر ثر َِّ، ور اخلرنْندر ، ور

ةر ُأُحند  ْزور ِهدر غر نيِلل  ، صحايب، شر عر

( 2/16ن. س  أعفال  النبفالء.) 
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 : ََ نناُب، َأَِل َسننِقيٌم َيْسَتْشننِفي َفُيْشننَفي، َأَِل ُمننْذنٌِب َأَِل َسننائٌِل ُيْعَطنني، أَ "اْلَفْجننُر، َيُقننو َِل َداع  َُيَ

 .(1)« "َيْسَتْغِفُر َفُيْغَفَر َلُه 

 : الر كِن ُه قر . لر ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْعُقوبر ْبِن إِْبرر ْن ير ، عر ْهيِلج يرى الذج ْ ُد ْبُن حير اآُل حُمرم  ور َْحرِن ْبُن »رر ْبُد الر  عر

ار   ضر « يرسر ار  »ِعور ى بن يرسر  .(2)« ُموسر

اَّر  ِن اْبِن إِْسحر اِهيمر ْبِن امْلُْختراِر، عر ْن إِْبرر ، عر
ُد ْبُن َُحرْيد  اآُل حُمرم  ور ا رر ذر ثر ور

(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِفينِيِّ  (1) ِ  ِ ْردر  -رجال اإلسناد األول إىل ال اْرمر زر ْضِل احلرناثِِم: هنو سنليامن بنن 1083: مضوا ]-وهو اْبُن هر ُبو الفر أر [. ور

: مَضنن ]741َحننزة، مَضنن ] ننرر   ننُر ْبننُن ثر ُعمر : مَضنن ]862[. ور ننْهُرُزوِريج الش  ُبننو 788[. ور أر اِسننِم ُعبرْيننُد اهللِ [. ور القر

: مَض ] ِِنج الر ْيدر اِد، مَض ]1083الص  : ثقنة فاضنل. مَضن 949[. وشيخه ابُن ِزير نْعد  اِهيمر ْبنِن سر ْعُقنوُب ْبنُن إِْبنرر ير [. ور

، صندوَّ يندلِّس، 875[. وأبوآل: ثقة حجة تكلم فيه بفال قادح، مَض ]779] نار  سر : هنو اْبنِن ير اَّر ُد ْبنُن إِْسنحر [. وحُمرم 

ِر، مَض ]ورُ  در : مقبول، مَض ]875ِمير بالتشيع والقر ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر  مر
 
طراء عر  [. 1093[. ور

 هذا إسناد اختلف فيه عن ابن إسحاَّ.

( عنن ابنن زيناد، بنه. 29( ومن طريقه عبد الغني املقديس يف الرتغيب يف الندعاء )1فأخرجه الدارقطني يف النزول )

 وَل يِح باسم عم ابن إسحاَّ.

( 478( )477( والبنزار )133( وعريامن الندارمي يف النرد عنىل اجلهمينة )1526( والدارمي )968أخرجه أَحد )و

ْعننىلر ) ( والنندارقطني يف 1238( والطننرباِن يف األوسننط )228( والطحنناوي يف ُشح معنناِن اَثننار )6576وأبننو ير

( منن ُطنُرَّ  عنن ابنن إسنحاَّ، بنه، 5/422( واخلطيب يف تاريخ بغداد )7/217( وابن بطة يف اإلبانة )2النزول )

اك فقط. َجيعهم قالوا: "عبد الرَحن بن يسار". ور  وبعضهم  تِآل بذثر األمر بالسِّ

اَّر  ُد ْبُن إِْسحر در بِِه حُمرم  ر  فر ْسنراِد، تر ا اإْلِ يِلل إاِل  هِبرذر ْن عر ا احْلرِديُث عر ذر ى هر  ". وبنحوآل قال البزار.قال الطرباِن: "الر ُيْرور

، و )748وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) نْعد  اِهيمر ْبنِن سر ( منن طرينق ُينوُنسر ْبنِن 749( من طريق إِْبرر

ْن ُعبرْيِد اهللِ، به. ثذا: "موسى"، بدل عبد الرَح ، عر ار  سر ى ْبِن ير ِه ُموسر مِّ ْن عر ، عر اَّر ِن اْبِن إِْسحر ، ثفالَها: عر   ْ  ن.ُبكر

، 607اداته عىل املسند )وأخرجه عبد اهلل يف زي يِّ نِعيِد امْلرْقنرُبِ ْن سر ، عر اَّر ُد ْبُن إِْسحر ، ثنا حُمرم    ْ ( من طريق ُيوُنسر ْبِن ُبكر

." ار  سر ، به، بذثر األمر بالسواك فقط، فأسقط "عبدر الرَحن بن ير افِع  ْن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن أريِب رر عر ، ور ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر  عر

 . وانظر التاِل.يف املسند األرنؤو  وشعيب (70إرواء الغليل )يف  وحسنه األلباِن

ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر سبق خترجيه، انظر: ختري  املصنف للحديث رقم ]  مر
 
طراء  [.1093وحديث عر

 [.1101سيأيت ] (2)

 انظر احلديث التاِل. (3)
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ا أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   [1099] نر ر ِعيسر  أرْخربر نى اْبنُن ور ُبنو امْلُنرج  : أبننا أر ناالر َْحرِن قر ْبنِد النر  ى ْبُن عر

ْبُد  ، أبنا عر رر ى ْبُن ُعمر ْيِه، أبنا ِعيسر جور ِد اْبُن َحر ُبو حُمرم  ى، أبنا أر ِل ْبُن ِعيسر ْبُد األرو  ، أبنا عر تِّيِّ اهللِ ْبُن الل 

ُد ْبُن َُحر  ، أبنا حُمرم  اِرِميج َْحرِن الد  ْبِد الر  اِهيُم ْبُن َُمْترار  عر ، ثنا إِْبرر
نْن  ،(1)ْيد  ، عر اَّر ِد ْبِن إِْسحر ْن حُمرم  عر

ُسنوُل اهللِ  نالر رر : قر نالر نيِلل قر ْن عر ، عر افِع  ْن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن أريِب رر ، عر
ار  َْحرِن ْبِن يرسر ْبِد الر  ِه عر مِّ إَِذا : »عر

ْيِل  يْ  -َكاَن ُثُلُث اللَّ رر النجُزولر « ..-ِل َأْو نِْصُف اللَّ ثر فرذر
(2). 

نْن  [1100] ، ثننا أريِب، عر اِهيمر ْعُقنوُب ْبنُن إِْبنرر يرى، ثننا ير ْ ُد ْبُن حير نرا حُمرم  ثر د  : حر اِرِميِّ بِِه إىِلر الد  ور

ن ، عر نْوىلر ُأ ِّ ُصنبري ةر  مر
 
ناء طر نْن عر ، عر يج  امْلرْقرُبِ

ِعيد  ِعيُد ْبُن أريِب سر نِي سر ثر د  ، حر اَّر ةر اْبِن إِْسحر ْينرر ْن أريِب ُهرر

ُسولر اهللِ  ِمْعُت رر : سر الر ُقوُل:  قر َواِ  ِعنَْد ُكلي َصنََلة ، »ير ْم بِالسي تِي َلََمْرُُتُ َلْوَِل َأْن َأُشقَّ َعَا ُأمَّ

 َُ ْينِل اْلَوَّ ُه إَِذا َمىَض ُثُلُث اللَّ ْيِل؛ َفإِنَّ َُ اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة إَِ  ُثُلِث اللَّ ْر نََمِء َوَلَخَّ ، َهنَبَ  اهللُ إَِ  السَّ

ْنَيا، فَ  َُ َقائِنٌل: الد  َْ اْلَفْجنُر، َيُقنو َْ ُهنَالِنَك َحتَّني َيْطُلن  (3) َأَِل َسنائٌِل ُيْعَطني  َأَِل َداِعني"َلْم َينَز

 .(5)«   َأَِل ُمْذنٌِب ُمْسَتْغِفُر، َفُيْغَفَر َلُه  (4) َُيَاُب  َأَِل َسِقيٌم َيْسَتْشِفي

د   [1101] ْعُقوُب، حر ، ثنا ير د  نرا حُمرم  ثر د  : حر الر بِِه قر ي ور مِّ نِي عر ثر د  ، حر اَّر ْن اْبِن إِْسحر نِي أريِب، عر ثر

ار   َْحرِن ْبُن يرسر ْبُد الر  ُسوِل اهللِ عر ْوىلر رر افِع  مر ْن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن أريِب رر يِلِّ ْبنِن أريِب ، عر ْن عر بِيِه، عر ْن أر ، عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِهيُم ْبننُن امْلُْخترنناِر الت ِميِمننيج  (1) ْيننِه، صنندوَّ ضننعيف احلفننظ. التقريننب إِْبننرر بجور ُبننُه حر قر لر ، ور اِريج اِزيج اخلُننور ِعيلر الننر  ُبننو إِْسننامر ، أر

(245.) 

، ضعيف، مَض ]718رجال اإلسناد إىل الدارمي: مضوا ] (2) اِزيج : هو الر 
ُد ْبُن َُحرْيد  حُمرم   [.880[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف. وانظر ما سبق.1524ارمي يف سننه )احلديث أخرجه الد

(3) ." اع  ة: "در  ثذا، واجلاد 

ى". (4) ُيْشفر  وقعت زيادة يف املطبوعة: "فر

: ثقة، تغ  قبل موته بأربع سنني، مَض ]حديث صحيح (5) يج امْلرْقرُبِ . ور ْهيِلج يرى: هو الذج ْ ُد ْبُن حير  [.1018. حُمرم 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.1525ه الدارمي يف سننه )احلديث أخرج

، هبنذا اإلسنناد. وانظنر: 10618( )967وأخرجه أَحد ) يِّ  امْلرْقنرُبِ
نِعيد  نْن سر ، عر اَّر نِد ْبنِن إِْسنحر ْن حُمرم  ( من طريقني عر

[1140.] 
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ُسوِل اهللِ ْن رر ، عر ة  طرالِب  ْيرر ِديِث أريِب ُهرر .. ِمرْيلر حر
(1). 

ُبنو  [1102] ، أننا أر اِمنل  اثُِر ْبنُن ثر اِئِم، أبنا ذر ْبِد الد  ، أنا أرَْحرُد ْبُن عر انر ُد اْبُن طرْرخر ا حُمرم  نر ر أرْخربر

ْبن نيِلج ْبنُن عر ، ثننا عر ُقْطنِيج ارر ، أننا الند  نانر ُد اْبنُن برِْشر ، أنا حُمرم  وِريج ْبِد اهللِ الدج ْضنِل عر  (2)ِد اهللِ ْبنِن اْلفر

ثِيع    ور
لرف  ُد ْبُن خر ، ثنا حُمرم  ر ِْ بِِم

ِر ْبِن  ،(3) ْعفر ى ْبِن جر اِهيمر ْبِن ُموسر ِعيلر ْبِن إِْبرر ُد ْبُن إِْسامر ثنا حُمرم 

نْيِ  يِلِّ ْبِن احْلُسر ِد ْبِن عر يِلِّ ْبِن أريِب  حُمرم  ى  ،(4)طرالِب   ْبِن عر نْيُ ْبُن ُموسر مج أريِب احْلُسر نِي عر ثر د  حر
ْن  ،(5) عر

بِيِه  ند   ،(6)أر ِر ْبِن حُمرم  ْعفر آِل جر دِّ ْن جر عر
بِينِه  ،(7) نْن أر ننْيِ  ،(8)عر نيِلِّ ْبنِن احْلُسر نْن عر نالر  (10) ،(9) عر : قر نالر قر

ُسوُل اهللِ  ْنَيا، َوِ    هللَإِنَّ ا: »رر ََمِء الد  ْيِل إَِ  َِخِرِه إَِ  السَّ  اللَّ
َِ
 ِمْن َأوَّ

َعو  َُ ِ  ُكلي َلْيَلِو ُمُ َينِْز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقد مَض احلديث ] (1) ْهيِلج  يق املصنِّف عليه.[ من طريق يعقوب، وانظر تعل1098حممد: هو ابن حييى الذج

 ( ومن طريقه أخرجه املصنف.1526احلديث أخرجه الدارمي يف سننه )

ُبنو احلسنني البغندادي (2) ، أر ند  ْبد اهللِ ْبنن الفضنل ْبنن العبناس ْبنن حُمرم  ، قنال اخلطينب: انتقنى علينه ، ننزل مِنعيل ْبن عر

( الندليل 13/446هنن(. تناريخ بغنداد )363الدارقطني، وسمع منه، وروى عنه، وثان ثقة، بلغني أنه ما  سننة )

 (.313املغني )

بِّيج  (3) ةر الض  قر در ي انر بِن صر  بِن حر
لرف  ُد بُن خر ْكر  حُمرم  ُبو بر "، القناِض، صناحب ثتناب )أخبنار  أر ثِينع  نُب بِنن "ور ق  اِدّي، امْلُلر البرْغندر

القضاة(، مطبوع. قال ابن املنادي: َحل أقل الناس عنه نزرا من احلنديث وشنيئا منن تصنانيفه للنني شنهر بنه. وقنال 

ا ، القر ُث، األرْخبراِريج دِّ اُ ، امْلُحر ِة. وقال يف املينزان: صندوَّ إن شناء الذهبي يف الس : اإِلمر اِحُب الت يلِيِف امْلُِفيدر ِِض، صر

( 3/126هنن(. تناريخ بغنداد )306اهلل. وأثنى عليه الدارقطني واخلطيب ومسلمة، ووثقه ابن اجلزري. ما  سنة )

( الريقنننا  البننن قطلوبغنننا 2991( غايننة النهايننة )14/237( سننن  أعننفال  الننننبفالء )3/538ميننزان االعتنندال )

 (.880( إرشاد القايص والداِن )8/271)

لرِويج  (4) يِلل العر ُبو عر  (.2/362، سكن بغداد، ترجم له اخلطيب، وسكت عنه، وَل يذثر وفاته. انظر: تاريخ بغداد )أر

اِدَِّ  (5) ر  الص  ْعفر اظِِم ْبِن جر ى الكر نْيُ ْبُن ُموسر  ، َل أجد له ترَجة.احْلُسر

اظِمُ  (6) ى الكر ِن ُموسر ، قال أبو حاتم: ثقنة صندوَّ إمنا  منن أئمنة املسنلمني. وقنال ابنن حجنر: صندوَّ عابند. أرُبو احلرسر

 (.6955)( التقريب 8/139اجلرح والتعديل )

اِدَُّ  (7) ر  الص  ْعفر ْبِد اهللِ جر ُبو عر  (.950، صدوَّ فقيه إما . التقريب )أر

د  البراِقُر  (8) ر  حُمرم  ْعفر  (.6151، ثقة. التقريب )أرُبو جر

 (.4715ثقة ثبت. التقريب )زين العابدين،  (9)

(10) .) يِلل ْن عر  ثذا يف األصل، ووقع يف مطبوعة "النزول" يف هذا املوضع: )عر
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ْيِل، َفَيْأُمُر َمَلًكا ُينَاِدي َياِِل ِ  الث ُلِث اآْلِخِر ِمَن اللَّ َهْل ِمْن َسنائِل  َفُأْعطَِينُه  َهنْل ِمنْن ": َسائِِر اللَّ

نن َتائِننب  َفننَأُتوَب َعَلْيننِه  َهننْل ِمننْن ُمْسننَتْغفِ  ي ِ َأْقبِننْل، َوَيننا َطالِننَب الِشَّ َْ نن ِفَر َلننُه  َيننا َطالِننَب اْْلَ ِْ ر  َفننَأ

 /ب[119/ ] .(1)«"َأْقُِصْ 
: َلِميي ا َحِديُث ُعَمَر ْبِن َعاِمر  الس   َوَأمَّ

ا  [1103] نر ْنبرأر أر فر
(2) ، اِهيمر ُْمنوِد ْبنِن إِْبنرر ْن حمر ، عر ر  ف  اِسُم ْبُن ُمظر القر ةر ور ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ُبنو  ُسلر أننا أر

ِزيج  ُد ْبُن أرَْحرندر امْلرنْرور ْضِل حُمرم  ُبو اْلفر آل، أنا أريِب، ثنا أر نْدر ْمِرو اْبُن مر نا،  (3) اخلرْ ِ البراْغبراُن، أنا أرُبو عر هِبر

فال    ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن سر ثنا حُمرم 
ْرِد  ،(4) يرى ْبُن اْلور ْ نا حير

نِديج ْبنُن ال ،(6)نا أريِب  ،(5) ْضنِل ننا عر نْن  ،(7)فر عر

الر  : قر الر لرِميِّ قر اِمر  السج رر ْبِن عر ْن ُعمر بِيِه، عر ْن أر ، عر ةر لرمر ْبِد احْلرِميِد ْبِن سر ْن عر ، عر نر اْلبرتِّيِّ ُسوُل  ُعرْيامر رر

ْيِل : »اهللِ  ََ  -إَِذا َذَهَب ُثُلُث اللَّ ْيِل  :َأْو َقا َُ اهللُ إَِ  َسََمِء الد   -نِْصُف اللَّ َُ َينِْز َهنْل " :ْنَيا َفَيُقو

ُه  َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيهُ  ِفَر ِمْن َعان  َفَأُفكَّ ِْ   َهْل ِمْن َداع  َفَأْسَتِجيَب َلنُه  َهنْل ِمنْن ُمْسنَتْغِفر  َفنَأ

ْبُح  "َلُه   «.َحتَّي ُيَصاَّ الص 

ْجِه  ا اْلور ذر ُف إاِل  ِمْن هر ِريب  الر ُيْعرر ِديث  غر ا حر ذر آل: هر نْدر الر اْبُن مر قر
(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1066. ورجال اإلسناد إىل الدارقطني: مضوا ]إسناده ضعيف (1)

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.3احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

 (.501آل: ذثر ابن حجر سامعه لن )معرفة الصحابة البن مندآل(. املعجم املفهرس )هبذا اإلسناد من أوله إىل ابن مند (2)

 (.7/694هن(. تاريخ اإلسفال  )335احلاثم، ُقتل بمرْو سنة ) لعله: حممد بن أَحد بن عبد اهلل، أبو الفضل املروزّي  (3)

ِريج أرُبو بكر حُمر  (4) ينرور فال  الدِّ د بن أرَْحد بن سر آل يف فتح الباب يف الكنى واأللقاب )م  نْدر  (.753، ذثرآل أبو عبد اهلل ابن مر

، طر  (5) ِميج ا الت ِميِميج امْلرْخرر ِري  ثر ُبو زر ْبِد اهللِ، أر ْرِد ْبِن عر يرى ْبُن الور ْ . تويف سنة )حير يج األرْصِل، قال اخلطيب: ثان ثقةا ِ هن(. 262ربر

 (.16/314تاريخ بغداد )

ْبِد اهللِ الت ِميِميج  (6) ْرُد ْبُن عر ، ثقة. التقريب )ور يج ِ  الط ربر
د  ُبو حُمرم   (.7402، أر

ْضِل الت   (7) ِديج ْبُن اْلفر ، مرتوك، َّ. التقريب )عر ةر ْيِم ْبِن ُمر  نِي تر وىلر بر ، مر يج ِ ِْ اتِم  البر ، أرُبو حر  (.4545ِميِميج

آل وأبوآل: سبقا ]766. رجاله إىل البراْغبراِن: مضوا ]إسناده ضعيف (8) نْدر ْمِرو اْبُن مر أرُبو عر ُن وعبد احلميند 964[. ور [. وُعرْيامر

اِِن: هو [.1085وأبوآل: مضوا ]  [.778األرِسُ  ثام مر ] والعر

 احلديث أخرجه أبو عبد اهلل ابن مندآل يف "معرفة الصحابة" )اجلزء املفقود منه(، ومن طريقه أخرجه املصنف.

ْيم  يف معرفنة الصنحابة ) نذر 4/1946قال أبو ُنعر نُه هر جر لر نأرْخرر ِرينر فر ْعنُض امْلُترنأرخِّ آُل بر نرر ثر ، ذر نلرِميج ناِمر  السج نُر ْبنُن عر ا (: )ُعمر

= 
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نر  ْن ُعرْيامر ، عر اِصم  يِلج ْبُن عر اآُل عر ور ْد رر ند  ر قر قر نامر تر آِل، ثر دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر ْبِد احْلرِميِد، عر ْن عر ، عر اْلبرتِّيِّ

ةر  لرمر رِة سر ْرَجر يِف تر
(1). 

ا َحِديُث َعْمِرو ْبِن َعَبَسَو:  َوَأمَّ

ن  [1104] ابِييِسج بر ُينوُنُس الد  نةر ور امر بِيِع اْبُن ُقدر ا أرُبو الر  نر ْنبرأر أر فر
نيِلِّ  (2) نْن عر نا، عر َُهر ُ ْ غر ْبنِن أريِب ور

ْبِد اهللِ(  نِد ْبنِن  ،(3))عر ْبنِد اهللِ ْبنِن حُمرم  نْن عر نِن، عر ِك ْبنِن احلرسر امْلُبرنارر ِد ْبنِن نرناِْص  احلرنافِِظ ور ْن حُمرم  عر

 الن ْيسر 
اد  ْكِر اْبُن ِزير ُبو بر ، ثنا أر ِِنج الر ْيدر يِلل الص  ، أنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ْردر اْرمر زر ، ثنا أرَْحرنُد هر اُبوِريج

نر  ِد ْبنُن الننجْعامر نمر ْبنُد الص  عر نْ   ور يرنى ْبنُن أريِب ُبكر ْ حير ناُرونر ور ِزيُد ْبُن هر ، ثنا ير
نُْصور  ْبُن مر

ْفنُظ  ،(4) الل  ور

نةر  برسر ْمنِرو ْبنِن عر نْن عر ، عر ناِمر  ْيُم ْبنُن عر : ثنا ُسنلر الر نر قر ِريُز ْبُن ُعرْيامر : أبنا حر الر ، قر ْينُت  لِيرِزيدر تر : أر نالر قر

ُسننولر اهللِ  الر  رر ُعنِنني ور نْفر ُلننُه ير أرْجهر ُمننُه ور ْعلر ننْيئاا تر ، شر اكر نِنني اهلُل فِنندر لر عر ُسننولر اهللِ، جر ننا رر ُقْلننُت: ير فر

 : نالر نات قر نى فِيهر ة  ُيت قر ناعر نا سر مر ت ور ةر اعر ُب ِمْن سر ة  أرْقرر اعر ا سر : مر كر  َينا َعْمنُرو ْبنَن َعَبَسنَو، َلَقنْد »يرُْضج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرِميج  = ةر السج برسر ْمُرو ْبُن عر امر ُهور عر ِهمر فِيِه، فر ِن  ور ْرِد، ور يرى ْبِن اْلور ْ ِديِث حير ْينِِه، ِمْن حر َناهُ ، احْلرِديثر بِعر نِد ْبنِن  َأْخَبَ أرَْحرنُد ْبنُن حُمرم 

، ثنا حُمرم   تربر إِِلر  ، فِيامر ثر ِريج ينرور اِِض الدِّ ْكر  اْلقر ُبو بر اَّر أر ْرد ..(، فنذثرآل هبنذا إِْسحر يرنى ْبنُن ور ْ ناِجِر، ثننا حير ُد ْبُن أرَْحردر ْبنِن امْلُهر

زِ  ْضِل امْلرنْرور ِد ْبِن أرَْحردر أريِب اْلفر ْن حُمرم  اِهُم، عر ثر بِِه اْلور د  ، ثم قال: )حر ةر برسر ْمِرو ْبِن عر ..( فنذثر إسننادآل إىل اإلسناد إىل عر يج

لرِميِّ  اِمر  السج رر ْبِن عر  .ُعمر

، صاحب "عمل اليو  والليلة". نِّيِّ : هو ابن السج ِريج ينرور آل. والدِّ نْدر  يقصد ببعض املتأخرين وبالواهم: ابنر مر

 ( وعزاآل إىل أيب عبد اهلل ابن مندآل.464وأوردآل ابن املوصيل يف َمتِ الصواعق املرسلة )ص

نِّي.( َمتِاا، وعزاآل إىل ابن السك5/219وأوردآل ابن حجر يف اإلصابة )  ن وابن مندآل وابن السج

 [.1085انظر ] (1)

نرناِِنج  (2)
اُودر اْلكِ اِسنِم ْبنِن در نِويِّ ْبنِن قر ْبِد اْلقر اِهيمر ْبِن عر ن ُيوُنُس ْبُن إِْبرر ، فر فالِِنج ْسنقر ، ويقنال: اْلعر ُبويِسج ُبنو النجنوِن الند  يِن أر ْتُح الندِّ

ن ثر ذر اِِلج ور زر اْلنرِبْ يج ور يِن امْلِنزِّ رناُل الندِّ نِمعر ِمنْنُه َجر ، سر ِ ن   ِن اْبنِن امْلُقر ى عر ور ْن رر ، آخر مر ابِييِسج بر : شنيخ  الد  نالر قر ِمنِه" فر آُل يِف "ُمْعجر رر

. وقال ابن حجر: ثان ساثنا دينا، صبورا ع ىل السامع، حسن السمت منع أميتنه، منا  يف َجنادى األوىل سننة حسن 

 (2678( الدرر الكامنة )163هن(. معجم الشيوخ للسبكي )729)

(3) . ِ ْبد اهلل( ثذا يف األصل، وصوابه: "ُعبرْيد اهللِ" ثام يف ثتب الرتاجم. وهو اْبُن امْلُقر    )عر

ِعني والعجيل، وقال أبو حاتم: شيخ (4)  [.905. وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. مَض ]وثقه ابن مر
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بَّ   َما َسَأَلنِي َعنُْه َأَحٌد َقْبَلَك، إِنَّ الرَّ
ء  ْيِل َفَيْغِفُر إِِلَّ َما (1)َيَتَد َّ   َسَأْلَ  َعْن َءْ  ِمْن َجْوِف اللَّ

ْمُ   َْ الشَّ ََلُة َمْشُهوَدٌة َحتَّي َتْطُل ِ ، َفالصَّ ْ  .(2)« َكاَن ِمَن الِشي

[1105]  ، تِّنيِّ ْبنُد اهللِ ْبنُن الل  : أنا عر االر أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  قر َْحرِن ور ْبِد الر  ى ْبُن عر نرا ِعيسر ر أرْخربر

َْحرِن بْ  ْبُد الر  ى، أنا عر ِل ْبُن ِعيسر ْبُد األرو  ْينِه، أبنا عر جور ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبنِن َحر ِر، أنا عر ف  ِد ْبِن امْلُظر ُن حُمرم 

ِرينُز ْبنُن  ، أننا حر ناُرونر ِزينُد ْبنُن هر ن، أننا ير  ِْ ْبُد ْبُن َُحريِد بِن نر ، ثنا عر اِ ج ْيم  الش  اِهيُم ْبُن ُخزر أنا إِْبرر

ْمِرو  ْن عر ، عر اِمر  ْيُم ْبُن عر ، ثنا ُسلر نر ْيُت الن بِي  ُعرْيامر تر : أر الر ةر قر برسر ناظ   ْبِن عر ُهنور بُِعكر ور
ُقْلنُت:  ،(3) فر

 : الر ا اأْلرْمِرت قر ذر كر يِف هر بِعر ْن تر : «ُحرٌّ َوَعْبٌد »مر نالر قر ، فر ل  بِنفالر ْكنر  ور ُبنو بر نُه إاِل  أر عر نْيسر مر لر اْنَطلِنْق »، ور

َن اهللُ لَِرُسولِِه، ُثنمَّ ََتِيُئنُه بَ  ُمنُه «ْعنُد َحتَّي ُيَمكي ْعلر ء  تر ْ ،  ر اكر لرنِني اهلُل فِندر عر نا نربِني  اهللِ، جر : ير نالر قر ، فر

نالر  قر نات فر نى فِيهر ة  ُيت قر اعر ا سر مر ت ور
ة  اعر ُب ِمنر اهللِ ِمْن سر ة  أرْقرر اعر ا سر ، مر كر الر يرُْضج ُعنِي ور نْفر ُلُه ير أرْجهر : ور

بَّ َتَبناَرَ  َوَتَعناَ   َيا َعْمُرو ْبُن َعَبَسَو، َلَقْد َسَأْلَتنِي َعنْ »  َما َسَأَلنِي َعنُْه َأَحٌد َقْبَلنَك، إِنَّ النرَّ
ء  َءْ

ََلُة َمْكُتوَبوٌ  ِ  َواْلَبْغِي، َفالصَّ ْ ْيِل اآْلِخِر، َفَيْغِفُر، إِِلَّ َما َكاَن ِمَن الِشي  َمْشُهوَدٌة َيَتَد َّ ِمْن َجْوِف اللَّ

ْمُ ، فَ  َْ الشَّ نََلِة َحتَّي َتْطُل ن َعنِن الصَّ ناِر، َفَأْقُِصْ ، َوِهنَي َصنََلُة اْلُكفَّ ُْ َعَا َقْرِن َشْيَطان  َا َتْطُل إِْنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِلِّ  (1) . النهاية )الت در ة: دال.2/131: النزوُل ِمنر الُعُلوِّ  ( ماد 

ْيم  َل يسمع من عمرو إسناده ضعيف ِلنقطاعه (2)  ، ويف إسنادآل اختفالف، انظر تفصيل ذلك يف املسند.، ُسلر

بِيعِ  ُبو الر  . ورجنال اإلسنناد إىل ابنن زيناد: مضنوا ] أر ةر ْنزر ُن ْبنُن َحر ْيامر : هنو ُسنلر ةر امر ِك 1083اْبُن ُقدر وهنو  -[، عندا امْلُبرنارر

ْهُرُزوِريج  ، مَضن ]788: مَض ]-الش  نُدوَّ  اج"، صر نُْصنوِر: هنو "زر أرَْحرُد ْبنُن مر [. ويزيند: ثقنة منتقن عابند 1098[. ور

ن858] يرنى ْبنُن أريِب ُبكر ْ حير : ثقنة ][. ور : ثقنة ثبنت رمني بالنصنب ]1052ْ   ِرينز  حر : هننو 1032[. ور ناِمر  ْيُم ْبنُن عر ُسنلر [. ور

، ثقة ]  [.756اخلربرائِِريج

 ( من طريق ابن زياد ، به.761( والفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )66أخرجه الدارقطني يف النزول )

فه شعيب ( عن يزيد بن هارون وحدآل، به، مطوالا 19433وأخرجه أَحد )  [.1092. وانظر ]يف املسند. وضع 

اظ: نخل يف واد بينه وبني الطائف ليلة، وبينه وبني مكة ثفالث ليال، وبه ثاننت تقنا  سنوَّ العنرب يف ثنل سننة،  (3) ُعكر

 (.4/142يتفاخرون فيها، وحيْضها شعراؤهم ويتناشدون. معجم البلدان )

ِقي   ْ ِة الرش  هر
ُد يِف اجْلِ نائِ وقال عاتق: ُيوجر ِقنيِّ الط  ْ لر ُشر نامر نُع شر قر ُه ير ن  ِديُدآُل بِأر ْ ُيْمكُِن حتر ، ور ِة" اْليرْو ر ِة "احْلرِوي  ْلدر لِي ِة ِمْن بر امر ِف ِة الش 

ِة  ابر ىلر ُقرر ن 35عر . معجنم امْلرعر ْلترِقيرناِن ُهنرناكر ا ير مر ِج ِعنْندر نرر اِدي اْلعر لر ور أرْسنفر ، ور ب  ِ اِدي ُشر ِل ور نْيفالا يِف أرْسنفر افِي نِة يِف ثر اَِلِ اجْلُْغرر

ِة )ص  (.215السِّ ر
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ََ ال ََ النََّهناُر، َفنإَِذا اْعَتنَد ََلُة َمْشُهوَدٌة َحتَّي َيْعَتِد ْمُ ، َفإَِذا اْسَتَقلَّْ  َفالصَّ َْ الشَّ نََّهناُر َحتَّي َتْرَتِف

ََل  نََلُة َمْشنُهوَدٌة َحتَّني َتنَد َّ َفَأْقُِصْ َعِن الصَّ  ُتْسَجُر َجَهنَُّم، َفإَِذا َفناَء اْلَفنْيُء َفالصَّ
َا ِحينَئِذ  ِة، َفإِْنَّ

ََلِة َحتَّي ََتَِب  اِر، َفَأْقُِصْ َعِن الصَّ ، َوِهَي َصََلُة اْلُكفَّ َا َتِغيُب َعَا َقْرِن َشْيَطان  لِْلُغُروِب، َفإِْنَّ
(1) 

ْمُ    .(2)« الشَّ

ْيننننِديج ور  بر لِيننننِد الزج ننننُد ْبننننُن الور اآُل حُمرم  ور رر
نننناِمر   ،(3) نر ْبننننِن عر ننننْن ُلْقننننامر عر

ْيدِ  ،(4) ننننْن ُسننننور  عر

ةر ا برلر ْبِن جر
نةر  ،(5) برسر ْمنِرو ْبنِن عر ْن عر عر

ْينِدي   .(6) بر نعر أرن  الزج ا، مر ْمنرا نْق عر ْلحر ْ ير كِن نُه َلر نُه، لر عر ْيم  مر ُسنلر ور

نْنهُ  ترُه عر اير حر ِرور ح  ْحبِينلر ْبنِن صر نْن ُُشر عر . ور نةر برسر ْمنِرو ْبنِن عر نْن عر ، عر نةر امر نْن أريِب ُأمر ى عر نامر ُينْرور إِن  ، ور

ْمِط  السِّ
نُْه. ،(7)  عر

ْبنِد اهللِ ْبنِن  نْن عر بِينِه، عر نْن أر ، عر ْبِد اهللِ ْبِن ُعْتبرنةر ْوِن ْبِن عر ْن عر ، عر يِّ  امْلرْقرُبِ
ِعيد  ْن سر ْد ُرِوير عر قر ور

ْسُعود  قر  أرى الن بِي  مر ُكْن رر ْ ير ةر إىِلر امْلرِدينرِة َلر برسر ْمُرو ْبُن عر ُه عر اُل لر ْيم  ُيقر نِي ُسلر ُجل  ِمْن بر اءر رر : جر  الر

د  ر  قر ْد تر قر ، ور رر احلرِديثر ثر ... فرذر ةر ك  إاِل  بِمر
(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابرْت. لسان العرب ) (1) ْجباا، وُوجوباا: غر برِت الشمُس ور جر ِغيُب. وور ُِب: تر ة: وجب.1/794جتر  ( ماد 

: مضوا ]إسناده كسابقه (2) ْبِد ْبِن َُحريد   [.710. ورجاله إىل عر

ْبُد ْبُن َُحرْيد  يف مسندآل )  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.297احلديث أخرجه عر

ةر 294)-(832وأوقا  النهي عن الصفالة: أخرجها مسلم ) امر ةر ( من حديث أيب ُأمر برسر ْمِرو ْبِن عر  .، عن عر

بريِْديج  (3) اِمر  الزج لِيِْد بِن عر ُد بُن الور . التقريب )، أرُبو اهلُ حُمرم  ْهِريِّ اِب الزج اِِض، ثقة ثبت، ِمْن ثِبراِر أرْصحر ْيِل احِلْمِ،ج القر  (.6372ذر

ايِبج  (4) ص  اِمر  الور ُن ْبُن عر ، صدوَّ. التقريُلْقامر اِميج احِلْمِ،ج اِمر الش  ، أرُبو عر ايِبج  (.5679ب )، وُيقال: األرْوصر

، سننكت عنننه البخنناري وابننن أيب حنناتم، وذثننرآل ابننن حبننان يف الريقننا . التنناريخ الكبنن   (5) اِريج ننزر ننةر الفر برلر ْيُد ْبننُن جر ُسننور

 (.4/325( الريقا  )4/236( اجلرح والتعديل )4/146)

ا. وأخرجننه الطننرباِن 4/146أخرجننه البخنناري يف تار ننه الكبنن  ) (6) قنناا وَمتِنناا جنندًّ ل  ( 133النندعاء للطننرباِن )( ُمعر

، به.1847َمتِاا. ويف مسند الشاميني ) ْيِديِّ بر  ( مطوالا، من طريق الزج

نِْديِّ  (7)
ةر اْلكِ برلر ِد ْبِن جر ْمِط ْبِن اأْلرْسور ْحبِيُل ْبُن السِّ ف  يِف ُصْحبرتِِه، قال ابن حجر: جز  ابن سعد بأن لنه وفنادة،   ، َُمْترلر ُُشر

 (.2766. التقريب )4

 [.1093انظر ] (8)
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ننننا  [1106] نر ر أرْخربر
ْبننننُد الل طِيننننِف ْبنننننُ  (1) ننننْحنرِة، أبنننننا عر َْحرننننُد اْبننننُن الشِّ ، أبنننننا أر نننند   حُمرم 

نُْصنننور   ْبنننُد اهللِ ْبنننُن مر عر
ْبنننِد اجلرب نننارِ أننننا  ،(2) ُك ْبنننُن عر اِحننندِ امْلُبرنننارر ْبنننِد الور نننُد ْبنننُن عر  ، أننننا حُمرم 

ِة  ْوُج احلُنننر  زر
انر  ،(3) ننناذر اِهيمر اْبنننِن شر َْحرنننُد ْبنننُن إِْبنننرر أر

َْحرنننُد ْبننن ،(4) نننسِ أبننننا أر لِّ نننِد ْبنننِن امْلُغر  ُن حُمرم 

اُز  البرز 
ْبُد اهللِ  ،(5) نِي عر ثر د  ، حر ِويج يرى األُمر ْ ِعيُد ْبُن حير ُه  –ثنا سر مج  عر

ِعيد  ُهور اْبُن سر
اد  ُهور - (6) ، ثنا ِزير

اِئيج  البرك 
ب   ،(7) ْوشر ْهِر ْبِن حر ْن شر ِة، عر ر ِْ ُجل  ِمْن أرْهِل البر ثنا رر

نْن أريِب  ،(8) ْمنِرو عر نْن عر ، عر نةر امر  ُأمر

نُه أرترنى الن بِني   ن  فِينِه: أر ، ور رر احلرنِديثر ثر ْوِمي يِف اجلراِهلِي ِة... فرذر ْن ِديِن قر ِغْبُت عر : رر الر ةر قر برسر  ْبِن عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث  (1) نِوي، يِف ثرنفالر نِعيد بنن حيينى اأْلُمر ناِزي لسر هبذا اإلسناد من أوله إىل سنعيد بنن حيينى: ذثنر ابنن حجنر سنامعه لنن )امْلرغر

 (.194جلدا (. املعجم املفهرس )

ْبد اهلل  (2) ل، روى عننه   ْبن منصور ْبنن هبنة اهلل  ْبنن أَحند، أبنو حممند ابنن أيب الفنوارسعر ابنن امْلرْوِصنيّل، البغندادّي، املعندِّ

ناب: ال بنأس بنه. تنويف سننة ) ( الريقنا  البنن 12/366. تناريخ اإلسنفال  )هنن(567احلفاظ الكبار، قنال ابنن اخلرش 

 (.6/144قطلوبغا )

ْوِج  حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر بن أَحد بن جعفر بنن احلسنن (3) ، أبنو احلسنن، املعنروف بنابن زر ْهنب  بنن ور

ِة، وهو أخو أيب عبد اهلل حم مد، وأيب يعىل أَحد، وثان األوسط، قال اخلطيب: ثتبنا عنه وثان صدوقاا. تويف سننة احلُر 

 (.3/627هن(. تاريخ بغداد )442)

دِ  (4) ِن بِن حُمرم  اِهْيمر بِن احلرسر ْكر  أرَْحرُد بُن إِْبرر ُبو بر ُة امْلُْتِقُن، أر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ن الش  انر بنِن حر ناذر انر بنِن شر ْرِب بنِن ِمْهنرر

اِديج  ريِنْ ر احلرندِ البرْغدر ْبتناا، ثر ، ثر نةا نانر ثِقر ْينُب: ثر
نالر اخلرطِ ، قر انر ناذر يِلل ابِن شر الُد أريِب عر اُز، ور ْيِث. ووثقنه غن آل. تنويف سننة ، البرز 

 (.16/429هن(. س  أعفال  النبفالء )383)

اِديج  (5) لِِّس البرْغدر ِد بِن امْلُغر ْبِد اهللِ أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو عر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر اُز،اإِلمر . قال اخلطينب: ثنان ثقنة.  ، البرز  ر  ْعفر أرُخو جر

 (.14/520( س  أعفال  النبفالء )6/285هن(. تاريخ بغداد )318تويف سنة )

، وهنو ثنويف  (6) نِويج ِ ج األُمر د الُقنرر ، أبو حُمرم  ي ةر انر بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن ُأمر بر عبد اهلل  بن سعيد بن أر

نا بعلنم النحنو واللغنة. نزل بغداد، وحدث هبا عن  ، قنال اخلطينب: ثنان ثقنة، وثنان متحققا يِّ
ائِ زياد بن عبد اهلل  البرك 

ا بعد )  (.5/99( تاريخ اإلسفال  )11/143هن(. تاريخ بغداد )203ما  شابًّ

يج  (7)
ائِ اِمِريج البرك  ْيِل العر فر ْبِد اهللِ بِن الطج اُد بُن عر ، قنال ابنن ِزير اَّر نِن اْبنِن إِْسنحر نِة( عر ِة الن برِوي  ن ر اِوي )السِّ ، رر  الُكويِفج

د  ُبو حُمرم  ، أر

حجر: صدوَّ ثبت يف املغازي، ويف حديريه عن غن  ابنن إسنحاَّ لنني، وَل يريبنت أن وثيعنا ثذبنه، خ     َّ. سن  

 (.2085التقريب ) (9/5أعفال  النبفالء )

ب  األرْشعِريج  (8) ْوشر ْهُر بُن حر ، صدوَّ ثري  اإلرسال واألوها . التقريب )شر اِميج  الش 
ِعْيد   (.2830، أرُبو سر
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نامر  ِهْلنُت، فر جر ْمنتر ور
لِ ْمنِي مِم نا عر لِّ بِي  اهللِ، عر ا نر : ير الر قر فر

ن (1) ُْضج الر ير ُعنِني ور نْفر تِني ير ُة ال  ناعر نا الس  ، مر كر

ُسوُل اهللِ:  الر رر قر ىت فر تِي ُتت قر ُة ال  اعر ا الس  مر ىت ور َُ إَِ  »ُتْرجر ْيِل اآلِخِر، َفإِنَّ اهللَ َينِْز َعَلْيَك بُِثُلِث اللَّ

ْنَيا لَِيْزَداَد ِمْن ِعَباِدِه ُقْرًبا، َوُهَو ِمننُْهْم َقِرينٌب َحْينُث َكناَن، وَ  ْينِل اآلِخنِر َسََمِء الد  َصنََلُة ُثُلنِث اللَّ

ُْضورٌة َمْشُهوَدةٌ  رر احلرِديثر « ...ََ ثر ذر ور
(2). 

ىل   [1107] : ثنا أرَْحرُد ْبُن امْلُعر اِِنج ر الر الط ربر قر
، ثننا  ،(3) الِد  ُة ْبُن خر قر در ، ثنا صر ر  ام  اُ  ْبُن عر ثنا ِهشر

ابِر   ِزيدر ْبِن جر َْحرِن ْبُن ير ْبُد الر  عر
ْمِرو ْبنِ  ،(5)ثنا أريِب  ،(4) ْن عر ِن الن بِيِّ  عر ، عر ةر برسر :  عر نالر َأْقنَرُب »قر

َّنْن َينْذُكُر اهللَ ِ  تِْلن ْيِل اآْلَخِر، َفإِِن اْسنَتَطْعَ  َأْن َتُكنوَن ِِم ب  ِمَن اْلَعْبِد َجْوَف اللَّ َك َما َيُكوُن الرَّ

اَعِو َفاْفَعْل   (1)/ب[ 120/ ] .(6) « السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ثذا. (1) امر  )فر

ْحنرِة: هو أرَْحرُد ْبُن أريِب طر  .إسناده ضعيف (2) اُر: مَض ]أرَْحرُد اْبُن الشِّ ، 710الِب  احلرج  ينِف: هنو اْبنُن الُقب ْيطِنيِّ
ْبُد الل طِ عر [. ور

، مَض ]842مَض ] ُيوِريِّ ْبِد اجلرب اِر: هو اْبُن الطج ُك ْبُن عر امْلُبرارر : هنو أبنو عنريامن 816[. ور نِويج يرنى األُمر ْ ِعيُد ْبنُن حير سر [. ور

 [.928البغدادي، ثقة ربام أخطأ، مَض ]

ِويج يف "املغازي"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.احلديث أخر يرى األُمر ْ ِعيُد ْبُن حير  جه سر

 ( من طريق أيب بكر ابن شاذان، بنحوآل.998، رقم2/294وأخرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه )

ِديج الدمشقي (3) ىل  بن يزيد األرسر  (.108، أبو بكر القاِض، صدوَّ. التقريب )أرَْحرُد ْبُن امْلُعر

ْشِقيج  (4) مر اِميج الدِّ لرِميج الش  ُبو ُعْتبرةر األرْزِديج السج ، ثقة، ع. التقريب )أر اِِنج ارر  (.4041، الد 

، من أهل البِة، سكن دمشق، سنكت عننه البخناري وابنن أيب حناتم، وذثنرآل ابنن حبنان يف يزيد بن جابر األزدي (5)

ةر مرسفالا. وقنال أبنو احلسنن ابنن القطنان الفنايس: )الر  برسر الريقا ، قال ابن عساثر: روى عن أيب هريرة وعمرو بن عر

الر يعرف روى ا منن غن  مِزيند ذثنر يِف ثتنب اجْلنْرح  تعرف حاُله، ور هِبرنذر ة، ور ْينرر نن أيب ُهرر ْكُحول، وروى عر نُه غ  مر عر

ْعُروُف احْلراِل. ُْهول احْلرال(. فتعقبه العراقي يف ذيل امليزان فقال: ُهور مر ُهور جر الت ْعِديل، فر  ور

 أقول: قد روى عنه ابنه عبد الرَحن ثام هنا.

( 65/134( تناريخ دمشنق )5/535( الريقا  البنن حبنان )9/255جلرح والتعديل )( ا8/323التاريخ الكب  )

( الفرائد عنىل جمنع 8/490( لسان امليزان )740( ذيل ميزان االعتدال )859، رقم3/150بيان الوهم واإلهيا  )

 (.635الزوائد )

: صندوَّ، بن عساكر: مرسلو كَم قاَ اإسناده ضعيف، وروايو يزيد بن جابر عن عمرو بن َعَبَسَو  (6) ر  ام  اُ  ْبُن عر . ِهشر

ن، فحديريه القديم أصح، مَض ] : ثقة، مَض ]911ثرب فصار يتلق  الِد  ُة ْبُن خر قر در صر  [.987[. ور

= 
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ا َحِديُث َأِِّب ُأَماَمَو:  َوَأمَّ

ْبِد اهللِ  [1108] اِهيمر ْبِن عر ُد ْبُن إِْبرر اآُل حُمرم  نر ر أرْخربر فر
نُد ْبنُن عر  ،(2) ِحيِم أبنا حُمرم  ْبنِد النر 

أبننا  ،(3)

يِِّد  ُد ْبُن الس  حُمرم 
ِ ج  ،(4) يرى الُقرر ْ ُد ْبُن حير أبنا حُمرم 

ن، أبننا  ،(5) يِ،ج نيِلل امْلرصِّ نِد بنِن عر يِلج بنُن حُمرم  أبنا عر

ْقِر  يِلِّ ْبِن الص  ُة ْبُن عر طرْلحر
ْييِسج  ،(6) ر  الُقدر ْعفر ُد ْبُن جر ْكر  حُمرم  ُبو بر ط ارُ  ثنا أر ُد ْبُن ُينْوُنسر  ،العر ثنا حُمرم 

ةر اْلُعْصُفِري ُبو ُعبرْيدر  أر
ِعيُل ْبُن ِسنران  ، ثنا إِْسامر ْيِميج ى الُكدر نْن  ،(7) ْبِن ُمْوسر ، عر ر  ام  ُة ْبُن عر مر ثنا ِعْكرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، بمريله.65/135( ومن طريقه ابن عساثر )605أخرجه الطرباِن يف مسند الشاميني ) =

 .انظر ما سنذثرآل بعد حديث أيب أمامة  ثتب املصنِّف ما يش  إىل تقديم الوجه "ب" عىل "أ"، (1)

ْيُخ  (2) ْبِد اهللِ اْبِن ا الش  اِهيمر ْبِن عر يِن إِْبرر ِة ِعزِّ الدِّ اِ  اْلُقْدور ُد اْبُن اإِلمر الُِح، حُمرم  ُ الص  ِقيُه اخْلر ِّ ِد ْبنِن أرَْحرندر اْلفر رر حُمرم  ْيِخ أريِب ُعمر لش 

ةر امْلر  امر ِد ْبِن ُقدر ْبنِد اهللِ اْبن ْقِديِسج ْبِن حُمرم  ُبنو عر يِن أر ، ِعنزج الندِّ نايِِخ احْلرنْبريِلج شر مر نلرِف ور نا الس  اير قر ، ِمنْن بر يج
ناحِلِ اَّر الص  ُن أريِب إِْسنحر

ِة، تنويف سننة ) اْلِعبرنادر ْهنِد ور ْينِت الزج ْجِه، ِمنْن بر نر اخْلُُلِق، برُشوشر اْلور سر انر حر ن ِة، ثر هنن(. معجنم شنيوخ النذهبي 748السج

 (.94( ذيل التقييد )104( معجم الشيوخ للسبكي )2/131)

اِحِد ْبِن أرَْحردر حُمر  (3) ْبِد اْلور ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن عر ُبنو م  يِن أر نْمُس الندِّ لرِف األرْخيرناِر شر ِقي ُة الس  ُث بر دِّ ابُِد امْلُحر ُة اْلعر اُ  اْلُقْدور ، اإِلمر

ْبِد  ْشنيرة  عر خر اُضنع  ور ور تر  ور
ِصنْدَّ  ، ور

ة  امر ىلر اْسنتِقر انر عر ، ثر يج احْلرنْبريِلج
احِلِ ِل امْلرْقِديِسج الص  امر نْيخر  اهللِ اْبُن اْلكر نارر شر صر ، ور

برنة  اقر ُمرر ور

نننرةر ) ننا ر سر ريِِ ، مر ثر بِنناْلكر نند  حر ي ِة، ور
ننيرائِ خ اإلسننفال  (. وانظننر: تنناري2/214هننن(. معجننم شننيوخ الننذهبي )688الضِّ

 (.263( ذيل التقييد )15/617)

يِِّد بِن فراِرس بن سر  (4) ُد بُن الس  اِسِن حُمرم  ُبو امْلرحر لرف، أر ِقي ة الس  الِح، بر ر الص  م  ْيُخ، امْلُْسنُِد، امْلُعر نةر الش  ةر اْبنن أريِب ُلْقمر ْنزر ْعِد بنِن َحر

اِرّي  ِة،األرْنصر النتِّفالرور ريِنْ ر اخلرنْ ِ ور ناحِلاا، ثر ُجنفالا صر نانر رر ُر بُن احلراِجنِب: ثر الر ُعمر اس، قر ار، الن حر ف  ْشِقّي، الص  مر طِنبر  ، الدِّ رر

ِرْيم الن  لبرة، ثر ّباا لِلط 
ْثِر، حُمِ اِن بِالذِّ نرةر )اللِّسر ا ر سر  (.22/298هن(. س  أعفال  النبفالء )623ْفس. مر

نيِلِّ بننِ  (5) يرنى بنِن عر ْ نِل حير ض  ناِِض أريِب امْلُفر ند اْبنُن القر ناِِل حُمرم  ُبو امْلرعر ُب، أر اِِض امْلُنْترجر ، القر ْشقر ِ ج  قراِِض ِدمر ِزينِز الُقنرر ْبنِد العر ، عر

نر السِّ ر  سر ُْموداا، حر انر حمر : ثر اِِنج ْمعر الر الس  ِ،، قر
ائِ ُف أرْيضاا بِاْبِن الص  ُيْعرر ، ور افِِعيج ، الش  ْشِقيج مر ننر الدِّ سر ُقنوراا، حر نُفوقاا ور ِة، شر

نر ا ر سر داا. مر  (.20/137هن(. س  أعفال  النبفالء )537ةر )امْلرنْظرر، ُمتودِّ

اِديج  (6) نقِر البرْغندر نيِلِّ بنِن الص  ُة بُن عر ْلحر لرف، طر ِقي ُة الس  الُِح، بر ، الص  ُة، اخلر ِّ ْيُخ، الريِّقر ثر الش  ند  ، حر ت ناِِنج اِسنِم الكر ُبنو القر نْنُه ، أر عر

ناحِلاا. منا  سننة ) نةا صر نانر ثِقر : ثر نالر قر ْيُب، ور
(. وانظنر: تناريخ بغنداد 17/479هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )422اخلرطِ

 (.74( السلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي )10/483)

، قال أبو حاتم: ما بحديريه بأس. وقال الدارقطني: صالح. وذثرآل ابن حبان يف الري (7) يج ِ ِْ ( 2/176قنا . اجلنرح )البر

 (.88( التذييل عىل ثتب اجلرح )2/380( الريقا  البن قطلوبغا )8( سؤاال  الربقاِن )6/39الريقا  )
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ْن أريِب  ، عر
اد  د  ُبت شر اُء فِينِه أرْجنور عر ْيِل الندج ُسولر اهللِ، أريج الل  ا رر : ير ةر برسر ْمُرو ْبُن عر الر عر : قر الر ةر قر امر  ُأمر

 : الر َُ اهللُ »قر ْيِل َينِْز :  إَِذا َمىَض نِْصُف اللَّ َُ ْنَيا َفَيُقنو َهنْل ِمنْن َداع  َينْدُعوِِّن "فِيَها إَِ  َسََمِء الد 

ِفَر َلنُه َفَأْسَتِجيَب َلُه  هَ  ِْ َحتَّني  "ْل ِمْن َسائِل  َيَسُلنِي َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َيْسنَتْغِفُرِِّن َفنَأ

 /أ[120/ ] .(1)« َينَْفِجَر الَفْجرُ 

ا َحِديُث َأِِّب اَْلطَّاِب: (2)  َوَأمَّ

يْ  [1109] ُبو ُنعر ى": أنا أر اِ  الُكرْبر برقر  يِف "الط 
ْعد  ُد ْبُن سر الر حُمرم  قر نِي فر ثر ند  اِئينُل، حر ، ثننا إرِْسر م 

ْير   ُثور
اِب الن بِيِّ  ،(3) ُجفالا ِمْن أرْصحر ِمْعُت رر :  سر نالر قر ِن اْلنِوْتِر، فر ُسِئُل عر ُه أرُبو اخْلرط اِب، ور اُل لر ُيقر

نامر  ِة إىِلر الس  نابِعر  الس 
ِ
ء امر ْبُِط ِمنر الس  ْيِل، إِن  اهللر هير نْل ِمنْن ُأِحبج الِوْترر نِْصفر الل  يرُقنوُل: "هر ْنيرا فر  الندج

ِ
ء

عر  فر ْجُر اْرتر لرعر اْلفر ا طر ت ى إِذر ت" حر اع  ْل ِمْن در ت هر ْل ِمْن ُمْسترْغِفر  ت هر ُمْذنِب 
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا (1) .  إسناده ضعيف جدًّ ْيِميِّ ْييِسج لضعف الُكدر اِسنِم، مَضن ]و. : َل أجدآلالُقدر ُبنو القر : هو أر ْيِ،ج : 877امْلرصِّ ْيِميج الُكندر [. ور

: صدوَّ يغلط، ويف روايته عن حييى بن أيب ثرين  اضنطراب، وَل يكنن لنه [773ضعيف، مَض ] ر  ام  ُة ْبُن عر ِعْكِرمر . ور

، ثقة يرسل. مَض ]724ثتاب. مَض ] ِويج ْبِد اهللِ األُمر ر  اْبُن عر ام  : هو أرُبو عر اد  د  شر  [.724[. ور

نِم ( من طريق أريِب 28وأخرجه عبد الغني املقديس يف الرتغيب يف الدعاء ) نِد ْبنِن أرَْحند ْبنِن احلركر نِر ْبنِن حُمرم  ْعفر  جر
ند  حُمرم 

، به. وانظر ] ْيِميِّ ِن اْلُكدر ، عر يِّ
اِسطِ  [.1106الور

(، وهذا احلنديث وقنع يف اللوحنة "ب"، وهني ورقنة  (2) ةر امر ثتب يف أعىل الصفحة: )الورقة الصفراء، وأما حديث أيب ُأمر

 األبيص املائل إىل األزرَّ.صفراء ختتلف عن اللوحة "أ" ذا  اللون 

ِ ج  (3) ةر الُقرر قر ِعيِد ْبِن ِعفالر اِخترةر سر ْيُر ْبُن أريِب فر ،  ُثور  (.862، ضعيف رمي بالرفض. التقريب )الُكويِفج اهلراِشِميج

ائِيُل إسناده ضعيف (4) نبِْيِعيج . إرِْسر اَّر الس  ُبنو 736، ثقنة، تكلنم فينه بنفال حجنة، مَضن ]: هو ابُن ُيوُنسر بِن أريِب إِْسنحر أر [. ور

، ثقة ثبت، مَض ] نْي  ْضُل بُن ُدثر : هو الفر ْيم   [.742ُنعر

 (.6/57وهو يف الطبقا  الكربى )

 يث اْخُتلِفر يف رفعه ووقفه.هذا احلد

، به. ائِيلر ْن إرِْسر ، عر نْي  ْضِل ْبِن ُدثر ْيم  الفر  فروي مرفوعا وموقوفاا عن أيِب ُنعر

ا. ، مرفوعا يلر
ائِ ْن إرِْسر ، عر يِّ ِ ْ بر ، عن أريِب أرَْحردر الزج اج  ج   ورواآل حر

 التخريج:

ْبدُ 845أخرجه ابن مندآل يف معرفة الصحابة )ص نرا عر ر ِزينِز،  ( أرْخربر ْبنِد العر نيِلج ْبنُن عر نرا عر ثر ند  ، حر اَّر ِد ْبنِن إِْسنحر اهللِ ْبُن حُمرم 

، به، موقوفاا. ْيم  ُبو ُنعر نرا أر ثر د   حر

= 
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ناِعِر  اِج اْبنِن الش  ج  ْن حر ، عر نْبرل  ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن حر اآُل عر ور رر
يِّ  ،(1) ِ ْ بر نْن أريِب أرَْحرندر النزج عر

(2)، 

 :" لر "ُسِئلر الر بردر ُه، قر عر فر رر ، فر اِئيلر ْن إرِْسر أرلر الن بِي  »عر ُه سر ن   . »(3)أر

ْرَداءِ  ا َحِديُث َأِِّب الدَّ  َوَأمَّ

، أننا  [1110] وِريج ، أنا الدج ةا ازر ر  إِجر
اثِ اِئِم، أنا ذر ْبِد الد  ، أنا اْبُن عر انر ُد ْبُن طرْرخر ا حُمرم  نر ر أرْخربر فر

انر  ِج اْبُن برِْشر نرر ْوُح ْبنُن اْلفر ، ننا رر نيج ِ ِْ
ِ ِد ْبِن أرَْحردر امْل يِلج ْبُن حُمرم  ِن عر ، ثنا أرُبو احْلرسر ُقْطنِيج ارر ، أنا الد 

ْنبراِع  أرُبو الزِّ
 ]ح[ (4)

ُد بُن أرَْحر  ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أبنا حُمرم  َْحرِن، أبنا أرُبو عر ْبِد الر  ى ْبُن عر نرا ِعيسر ر أرْخربر ، أبننا )ور  ِْ در بِن نر

ْبِد اهللِ، أبنا  ُة اْبنرُة عر مر
آلفراطِ ْكِر اْبُن ِريذر ُبو بر ْيب  أر لِنُب ْبنُن ُشنعر ، ثننا ُمط  اِِنج ر اِسنِم الط نربر ُبنو القر ، أبنا أر

اأْلرْزِديج 
نر ،(5) ثر ند  حر : ور اِِنج ر الر الط ربر نِي الل ْيُث ح قر ثر د  ، حر الِح  ْبُد اهللِ ْبُن صر ْوُح ثنا عر ْنبرناِع رر ُبنو الزِّ ا أر

ِج(  رر ْبُن اْلفر
د   ،(6) ُة ْبُن حُمرم  ادر نِي ِزير ثر د  ، حر

ْعد  ْيُث ْبُن سر ، ثنا الل    ْ يرى ْبُن ُبكر ْ ثنا حير
ِد ْبِن  ،(1) ْن حُمرم  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآُل 11843، رقم9/277ثم نقل ابن ثري  يف جامع املسانيد والسنن ) = ور رر اِِن  أخرجه ثم قنال: )ور ْصبرهر

ْيم  األر ا ُنعر بر ( أرن  أر

يِلج ْبُن عر  ُه(. أي مرفوعاا.عر ، ِمرْيلر ائِيلر ْن إرِْسر ِزيِز، عر  ْبِد العر

. وانظر البقية يف ختري  املصنِّف.7/91وعزاآل ابن حجر يف اإلصابة ) ِويِّ ، والبرغر ةر ْيريرمر ِن، وابن أيب خر كر  ( إىل ابن الس 

اِعِر أريِب  (1) د  اْبُن الش  ُبو حُمرم  ، أر اج  ج  اُج بُن ُيْوُسفر بِن حر ج  ، ثقة حافظ،   د. مَض ]حر ِفيج ْعُقْوبر الري قر  [.779ير

(2)  ، ، الُكْويِفج يج ِ ْ بر ُبو أرَْحردر الزج ، أر ِديج م  األرسر رر بِن ِدْرهر ْ ِ بِن ُعمر بر ْبِد اهللِ ْبِن الزج ُد بُن عر احلرب اُل، ثقة ثبت، إال أنه قد  طنئ حُمرم 

، ع. التقريب )  .(6017يف حديث الري ْوِريِّ

ننْيم  يف معرفننة الصننحابة 927، رقننم22/370( والطننرباِن يف الكبنن  )1089أخرجننه عبنند اهلل يف السنننة ) (3) ( وأبننو ُنعر

، به، مرفوعاا.7/237( وابن بطة يف اإلبانة )6763، رقم5/2876) اج  ج   ( من طريق حر

ط انُ  (4) ِج القر رر ْوُح ْبُن الفر . التقريب )رر ة  ، ثِقر يج ِ ِْ
ْنبراِع امْلِ ُبو الزِّ  (.1967، أر

لُِب بن شعيب بن حيان بن سنان بن رستم، أبو حممد األرْزِدّي  (5) نّي، قنال ُمط  ِ ِْ
ِ بنن ينونس: ثنان ثقنة يف احلنديث. ا، امْل

ُه حديريا منكرا غ  هذا احلديث: ووثقه ا نأرْثِرُموآلُ »بن اجلوزي. وقال ابن عدي: َل أر لر ْو   فر ِريُم قر اُثْم ثر ا أرتر ، وسنائر «إِذر

اتب الل ْيث، فِيِه  ء. وقنال ابنن حجنر: قند  ن ثر ِديث ُمنكر عر ُه حر الِح مستقيمة. وقال الذهبي: لر ن أريِب صر أحاديريه، عر

( املنننتظم 8/225هننن(. الكامننل البننن عنندي )282ا، وهننو صنندوَّ. تننويف سنننة )أثريننر الطننرباِن عننن مطلننب هننذ

 (.1066( إرشاد القايص والداِن إىل شيوخ الطرباِن )8/86( لسان امليزان )6288( املغني )12/358)

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، وثتب بعدآل "صح". (6)
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اِريِّ   اأْلرْنصر
ةر ْبِن ُعبرْيد  الر ْن فرضر ، عر ظِيِّ ْعب  اْلُقرر ثر

ا ،(2) ْردر ْن أريِب الد  ُسنوِل اهللِ عر نْن رر ، عر
ِ
:  ء نالر قر

اَعِو اْلُوَ  الَِّذي ََلْ َينَرُه  إِنَّ اهللَ » ْكَر ِ  السَّ ْيِل، َفَيْفَتُح الذي  َيْبَقْْيَ ِمَن اللَّ
 َ َُ ِ  َثََلِث َساَعا َينِْز

َُ ِ  السَّ  ُه، َفَيْمُحو اهللُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِ  َما َيَشاُء، ُثمَّ َينِْز ُ َْ ، َوِهنَي َداُرُه اَعِو الثَّانَِيِو إَِ  َجنَِّو َعنْدن  َِ

، َوِهَي َمْسنَكنُُه َِل َيْسنُكنَُها َمَعنُه ِمنْن َبنِني ََدَم َِل  طِْر َعَا َقْلِب َبَِش  ، َوََلْ خَتْ ُ الَّتِي ََلْ َتَرَها َعْْيٌ َْ ن َِ  

هَ  يُقوَن، َوالش  دي ، َوُهُم: النَّبِي وَن، َوالصي
: َثََلث  َُ َُ ِ  "ُطوَبي ْلَِْن َدَخَلِك "َداُء، ُثمَّ َيُقو . ُثنمَّ َينْنِز

ْنَيا بُِروِحِه َوَمََلئَِكتِنِه، َفَتْفنَتض   ََمِء الد  اَعِو الثَّالَِثِو إَِ  السَّ :  ،(3) السَّ َُ ِِت "َفَيُقنو . ُثنمَّ "َقنْوِمي بِِعنزَّ

: َهْل ِمْن ُمْسَتغْ  َُ ُْ َعَا ِعَباِدِه َفَيُقو ِفَر َلُه، َأَِل ِمْن َسائِل  َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِينُه، َأَِل ِمنْن َداع  َيْطُل ِْ ِفر  َفَأ

َُ اهللُ َتَعناَ :  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  چ َيْدُعوِِّن َفُأِجيَبُه، َحتَّي َتُكوَن َصََلُة اْلَفْجِر، َولَِذلَِك َيُقنو

ْينِل َوالنََّهنارِ   [78]اإلرساء:   چڃ    چ چ   ْفنُظ  .(4)« ُيْشِهُدُه اهللُ َوَمََلئَِكُتُه، َمََلئَِكنُو اللَّ لر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِريج  (1) =  األرْنصر

د  ُة ْبُن حُمرم  ادر  (.2113، منكر احلديث، د س. التقريب )ِزير

اِريج  (2) ْيس  األرْنصر ُة بُن ُعبرْيِد بِن نرافِِذ بِن قر الر د  األرْويِسج فرضر ُبو حُمرم   (.3/113. س  أعفال  النبفالء )، صحايب، أر

ترنْنترِفُض".  (3) ( ثذا، والذي يف مطبوعة النزول وتفس  الطربي والتوحيد البن خزيمة والتوحيد البنن منندآل: "فر ترْفترضج )فر

ل ُص". ترترقر  ويف اإلبانة: "فر

[ عنندا 926اِن: سننبقوا ][. ورجننال الرينناِن إىل الطننرب1066. ورجننال اإلسننناد األول إىل النندارقطني: سننبقوا ]منكننر (4)

ُم  -عيسى  عِّ : مَضن ]710، مَض ]-وهو امْلُطر نيج ِ ِْ
ِ ِد ْبِن أرَْحردر امْل يِلج ْبُن حُمرم  ِن عر ُبو احْلرسر أر ْبنُد اهللِ ْبنُن 1085[. ور عر [. ور

ْيِث، مَض احلديث عنه ] اتُِب الل  : هو ثر الِح  :900صر   ْ ْبِد اهللِ ْبِن ُبكر يرى ْبُن عر ْ حير ثقة يف الليث، وتكلمنوا يف سنامعه  [. ور

: ثقة عاَل. مَض ]842من مالك، مَض ] يج
ظِ ْعب  الُقرر ُد بُن ثر حُمرم   [.745[. ور

، وهنو يف عنداد ( والطنرباِن يف املعجنم الكبن  )يف مسنند أيب الندرداء 73احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

 املفقود(، ومن طريقهام أخرجه املصنِّف.

ْيم  يف صفة اجلنة )وأخرجه أ ْين، بنحوآل.8بو ُنعر ْيِن اإلسنادر  ( عن الطرباِن، هبذر

ْيب  وحدآل، بنحوآل.135( والدعاء )8635وأخرجه الطرباِن يف األوسط ) ِب ْبِن ُشعر
لِ  ( عن ُمط 

ارمي يف النننرد عنننىل اجلهمينننة ) ( 352، 14/351( والطنننربي يف تفسننن آل )4079( والبنننزار )128وأخرجنننه الننند 

لِّنُص يف احلنادي عرشن منن 47( )46( وابن خزيمة يف التوحيد )17/520( )489 ،16/488) ( وأبنو طناهر امْلُخر

ِصنني اِ  ) لِّ ننْييِلج يف الضننعفاء الكبنن  983( وابننن مننندآل يف التوحينند )2738امْلُخر الُعقر ْيبي والُغْصننن[، ور ( ] : الننوهر

( 8( وأبو نعيم يف صفة اجلننة )756االعتقاد ) ( والفاللكائي يف ُشح أصول7/215( وابن بطة يف اإلبانة )2/93)

= 
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ْنبراِع. ْن أريِب الزِّ يِّ عر ِ ِْ
 امْلِ

فِينِه:  لِِّصني اِ "، ور ر ِمنر "امْلُخر رشر ِمِه يِف احلراِدي عر ا بِترامر ذر هر ناَعِو الثَّانَِينوِ »..)ور ِ   ُثنمَّ َينُْظنُر ِ  السَّ

يُقونَ  دي َهَداُء َوالصي ، َوِهَي َمْسَكنُُه الَّتِي َيْسُكُن، َِل َيُكوُن َمَعُه فِيَها إِِلَّ اْلَْنبَِياُء َوالش   .(1)..«( َعْدن 

اَّر  اُرونر ْبِن إِْسحر ِديِث هر ا ِمْن حر نر ُهور ِعنْدر ور
(2)،  "

ِ
اء ْردر : يِف "ُمْسننرِد أريِب الند    ْ يرى ْبِن ُبكر ْ ْن حير عر

ْهُرُزْوِريِّ  اِهيمر الش  ْبرر إِلِ
نُْه. ،(3) اآُل عر ور  رر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( من طرَّ عنن اللينث، هبنذا 21، رقم1/25( وابن اجلوزي يف العلل املتناهية )4/325والبغوي يف معاَل التنزيل ) =

 (.3516( )3253اإلسناد، بألفاظ متقاربة. وهو يف ثشف األستار )

ةر  ادر ِل ِزير مر ا احْلرِديُث ِمْن عر ذر . قال ابن اجلوزي: هر د  ْيِه أرحر لر ْ ُيترابِْعُه عر ، َلر
د   ْبِن حُمرم 

".2/98وأوردآل الذهبي يف ميزان االعتدال ) ةر ادر ْ  ِزير ْأِ  هِبرا غر ْ ير ة  َلر رر اظ  ُمنْكر ْلفر ِذآِل أر  ( وقال: "هر

 وقال العراقي يف ختري  اإلحياء: منكر.

اأْلر  بِنِ  ور اِِنج يِف اْلكر ر اآُل الط نربر ور نُر وقال اهليريمني: رر ُهنور ُمنْكر ، ور ناِريج  اأْلرْنصر
ند  ُة ْبنُن حُمرم  نادر فِينِه ِزير اُر بِنرْحنِوآِل، ور اْلبرنز  نِط، ور ْوسر

 (.17251احْلرِديِث. جمع الزوائد )

"، يعني يف الكب4/660وعزاآل السيوطي يف الدر املنريور ) اِِنّ ر الط ربر ْيه ور ور اْبن مْردر اتِم ور اْبن أيب حر   .( إىل "اْبن جرير ور

ن ِة" للطرباِن. انظر: ختري  أحاديث إحياء علو  الدين )  (.1141، رقم2/873وعزاآل الزبيدي إىل "ثتاب السج

ْييِلِّ فيه، ونكتفي بنذثر املصنادر هننا عنن تكرارهنا يف  وانظر ما سيذثرآل املصنِّف يف خترجيه للحديث، وعن ثفال  الُعقر

 خترجيه.

 لسفيل مع األيرس، وأشار إىل إحلاقه يف هذا املوضع "منتصف الصفحة".ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش ا (1)

ُبو القاسم الكويف، صدوَّ. التقريب ) (2) ، أر اِِنج  (.7221هارون بن إسحاَّ بن حممد بن مالك بن زبيد اهلرْمدر

اِهْيُم بننُن حُمر  (3) اَّر إِْبننرر ُبننو إِْسننحر ْينرننةر َل أقننف عننىل أي معلومننا  عننن هننذا املسننند، وصنناحبه هننو: أر ننِد بننِن ُعبرْينند بننن ُجهر م 

ريِن اا  الر ثر ُه ور اتر فر الر أرْعِرُف ور ، ور ن فر صر رعر ور اُ ، احلرافُِظ، الري ْبُت، َجر ، قال عنه الذهبي: اإِلمر ْهُرُزْوِريج تِِه. وقنال الش   ِمنْن ِسن ر

ثفالثامئنة فنيام أظنن، وال أثناد يف تذثرة احلفاظ: )احلافظ اجلوال، ثان من أئمة األثنر، بقني إىل سننة نينف وعرشنين و

. وقنال الرافعني: ذثنر  نْهُرُزْوِريِّ أعرفه(. وذثر ابن عسناثر والرافعني "هنارونر بننر إسنحاَّ" منن ضنمن شنيوخ الش 

نْزِوينر ثتناب الكبن   ى بِقر نا، وأننه سنمع بالشنا  ومِن والعنراَّ، ورور نْزِوينر مرابطا اخلليل احلافظ أنه ثنان يندخل قر

زْ  ث بِقر  ِوينر سنة ثامن وتسعني ومائتني.للشافعي، وحد 

ننْزِوينر )7/198ترَجتننه: تنناريخ دمشننق ) ( تننذثرة 15/249( سنن  أعننفال  النننبفالء )2/126( التنندوين يف أخبننار قر

 (.3/44احلفاظ )
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ننِديِث  ِمننْن حر ننن ِة"  ور ِح ُأُصننوِل السج ْ ْيننِث، يِف "ُشر ننِن الل  ، عر ننالِح  ْبننِد اهللِ ْبننِن صر ننالِح  عر أريِب صر

. اِئيِّ كر لر  لفاِل 

.
ِ
اء فر عر " ِمنر الضج ةر ادر رِة "ِزير ْرَجر ر  يِف تر ْعفر ْييِلج أرُبو جر اآُل الُعقر ور رر  ور

نْ  اُ ، عر اِرِميج اإِلمر  الد 
ِعيد  ُن ْبُن سر اآُل ُعرْيامر ور رر مر  ور ْرير ِعيِد ْبِن أريِب مر سر

ِن الل ْيِث. ،(1)  عر

ناِئيج  الن سر ناتِم  ور ُبنو حر نالر أر لِكر قر نذر ثر نُر احلرنِديِث. ور ": ُمنْكر
ند  ةر ْبنِن حُمرم  نادر ناِريج يِف "ِزير الر الُبخر قر

الُبْستِيج  ور
(2). 

قرى  ُر يِف الرج ِديث  آخر ُه حر لر ور
ِريب  أرْيضناا. ُيْكترنُب أريْ  ،(3) ِه" غر وير نمج اِئنِد سر ور نا ِمنْن "فر ضا

ِمنْن  ،(4) ور

اِِنِّ  ر ِم الط ربر ُمْعجر
(5). 

نُه ُمنْ ن  " أر ناِريِّ  األرْنصر
ند  ةر ْبنِن حُمرم  نادر اِريِّ يِف "ِزير ْولر الُبخر ْييِلج احلرافُِظ قر  الُعقر

ر  ْعفر رر أرُبو جر ثر ذر نُر ور كر

نر ْبن يرنى ْبنِن ُعنرْيامر ْ ْن حير اآُل عر ور رر نالِح  احلرِديِث، ور ِن صر
(6)،  : نالر ْينِث، ُثنم  قر نِن الل  ، عر نالِح  نْن أريِب صر عر

احْلرِديُث يِف ُنُزوِل اهللِ  اءر  ور ا جر ذر ةر هر ادر ، إاِل  أرن  ِزير اح  اِديُث ِصحر ، فِيِه أرحر ابِت  ْنيرا ثر  الدج
ِ
ء امر إىِلر الس 

الر  ا الن اُس، ور ْأِ  هِبر ْ ير  َلر
اظ  ِديريِِه بِأرْلفر .يِف حر د  ا ِمنُْهْم أرحر ْيهر لر  ُيترابُِعُه عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِحيج  (1) اَِل  اجُلمر ِد بِن سر ِم بِن حُمرم  ِعْيُد بُن احلركر ، ثقة ثبت فقيه، ع. التقريب )سر يج ِ ِْ
مر امْلِ ْرير  اْبُن أريِب مر

د  ُبو حُمرم   (.2286، أر

( املجنننروحني 3/619( اجلنننرح والتعنننديل )221( الضنننعفاء واملرتوثنننون للنسنننائي )3/446التننناريخ الكبننن  ) (2)

ْفُظُه: "مُ 1/308) لر ، ور : هو اْبُن ِحب انر الُبْستِيج ".(. ور كر ْ ق  الرت  اْسترحر اِهِ ، فر ِن امْلرشر ْرِوي امْلرنراثِ ر عر ا، ير ُر احْلرِديِث ِجدًّ  نْكر

 (، وضعفه هو واأللباِن.23957(. وانظر خترجيه يف طبعة شعيب األرنؤو  ويف املسند )3892أخرجه أبو داود ) (3)

ضنمن )جمنوع فينه عرشنة أجنزاء حديريينة(، مكتبنة  ُطبِعر بعض "الريالث" من فوائدآل بتحقيق نبيل سعد الندين جنرار، (4)

قرى" ليس فيه.1422البشائر اإلسفالمية، األوىل،   هن. وحديث "الرج

ْبنِديج   بنِن ُجبرنْ   العر
ْسنُعْود  ْبِد اهللِ بنِن مر ِعْيُل بُن عر ُبو برِْش  إِْسامر ه: هو أر وير مج سر ناُ ، ور ، قنال عننه النذهبي: "اإِلمر اِِنج ْصنبرهر

، األر

ِة عِ  نعر سر تِني ُتنْبِنُئ بِِحْفظِنِه ور ائِنِد، ال  ور  الفر
ِ
اء اِحُب تِْلكر األرْجنزر ِقيُه، صر اُل، الفر ح  ْلِمنِه". ثنم ذثنر توثينق احلرافُِظ، الري ْبُت، الر 

 (.13/10ن(. س  أعفال  النبفالء )ه267َجاعة  له، وذثر وفاته يف سنة )

 (.1082( والدعاء )8636، وهو يف عداد املفقود. وهو يف األوسط )أي معجمه الكب ، يف )مسند أيب الدرداء ) (5)

ث من غ  أصله،  (6)  [.989مَض ]صدوَّ رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حد 
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ْأُ   [1111] رر قر
نُد ْبنُن  (1) ، أبننا حُمرم  ةا نازر لِينل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبنِن خر ِل، عر امر ْينرِب اْبنرِة الكر ىلر زر عر

ِعيلر  عِ  (2)الط ْرُسويِسج إِْسامر ُْموُد ْبُن إِْسامر : أبنا حمر االر اِِنج قر ر   الكر
ْيد  ُد ْبُن أريِب زر حُمرم  ، أبنا ور يِفج ْ ر يلر الص 

اِصنم   ْكنِر اْبنُن أريِب عر ُبنو بر ، أبنا أر كر ِد ْبِن ُفورر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ، أنا عر انر اذر ْبِد اهللِ ْبِن شر ُد ْبُن عر ، ثننا حُمرم 

اِ   أرَْحرُد ْبُن الُفرر
ةر بْ  ،(3) ادر ْن ِزير نِي الل ْيُث، عر ثر د  ، حر الِح  ْبُد اهللِ ْبُن صر ِد ْبنِن ثنا عر ْن حُمرم  ، عر

د  ِن حُمرم 

رر الن بِيج  ثر ، ذر
ِ
اء ْردر ْن أريِب الد  ، عر

ةر ْبِن ُعبرْيد  الر ْن فرضر ، عر ظِيِّ ْعب  الُقرر َُ اهللُ َِخنَر ُكنلي َلْيَلنو  : »ثر َينِْز

 : َُ  .(5)« "هُ َيْدُعوِِّن َفُأِجيَبُه، َأَِل َسائٌِل َيْسَأُلنِي َفُأْعطِيَ  (4) َأَِل َداِعي"َفَيُقو

نِي  [1112] ثر ند  ، حر نالِح  ْبنُد اهللِ ْبنُن صر ، ننا عر اِزيج  الر 
ْسُعود  : نا أرُبو مر اِصم  بِِه إىِلر اْبِن أريِب عر ور

ن ، عر
ةر ْبنِن ُعبرْيند  نالر ْن فرضر ، عر ظِيِّ ْعب  الُقرر ِد ْبِن ثر ْن حُمرم  ، عر

د  ةر ْبِن حُمرم  ادر ْن ِزير ، عر
ْعد  ْيُث ْبُن سر ْن الل 

ُسوُل اهللِ أريِب الد   الر رر : قر الر  قر
ِ
اء : : »ْردر َُ ْينِل َفَيُقنو بُِ  اهللُ ِ  َِخِر َساَعو  ِمَن اللَّ َأَِل ُمْسنَتْغِفٌر "ََيْ

ِفَر َلُه  َأَِل َداِعي ِْ َحتَّني  "َيْدُعوِِّن َفَأْسَتِجيَب َلُه  َأَِل َسنائٌِل َيْسنَأُلنِي َفُأْعطَِينُه  (6) َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ

 َْ  /ب[121/ ] .(7)« الَفْجرُ  َيْطُل

ا َحِديُث َأِِّب َسِعيد  َوَأِِّب ُهَرْيَرَة: (8)   َوَأمَّ

ا يِف "ثِتراِب  ا أرْيضا نر ُهور ِعنْدر اِعِد"، ور ور تراِب القر ثنِير ِمْن "ثر الري فالر اِدِس ور ترْبُتُه يِف احلرِديِث الس  ْد ثر قر فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِصم(. املعجم املفهرس )هبذا اإلسناد إىل ابن أيب عاصم: ذثر ابن حجر سامع (1) اء اِلْبِن أيب عر عر  (.334ه لن )ثتاب الدج

نْتِح الط   (2) نِد بنِن أريِب الفر ِعْيلر بنِن حُمرم  نُد بنُن إِْسنامر نر  حُمرم  ْعفر ، أرُبو جر انر ْيُل، ُمْسنُِد أرْصبرهر
ْيُخ اجلرلِ ُسنْويِسج الش  ، رر اِِنج ْصنبرهر

، ُثنم  األر

نرةر ) ا ر سر ِقيُه، مر ، الفر  (.21/245هن(. س  أعفال  النبفالء )595احلرنْبريِلج

بِّيج  (3)  الض 
الِد  اِ  بِن خر ْس أرَْحرُد بُن الُفرر ُبو مر ، ثقة حافظ تكلم فيه بفال مستند، د. التقريب )، أر اِزيج  الر 

 (.88ُعْود 

(4) ." اع  ُة: "در  ثذا، واجلاد 

: مضوا ]كسابقه (5) يِفِّ ْ ر : سبقا ]811. ورجاله إىل الص  كر انر وابن ُفورر اذر . وابن شر ْبُد اهللِ ْبنُن 753[ عدا الط ْرُسويِسِّ عر [. ور

ْيِث  اتُِب الل  : هو ثر الِح   [.900، مَض ]صر

 .فقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّفاحلديث أخرجه أبو بكر ابن أيب عاصم يف "ثتاب الدعاء" )يف عداد امل

(6) ." اع  ُة: "در  ثذا، واجلاد 

، مَض يف احلديث السابق.كسابقه (7) بِّيج  الض 
الِد  اِ  بِن خر : هو أرَْحرُد بُن الُفرر اِزيج  الر 

ْسُعود  ُبو مر  . أر

ل مكاهنا مع "أ". (8)  ابتدأُ  بالصفحة "ب"؛ لتبدج



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 532 
 

. اِصم  ِة" اِلْبِن أريِب عر  الت ْوبر

ا  [1113] نر ر ْلبرانر اجلرْوِزيج أرْخربر ُر ْبُن بر ُعمر
ْيِه، أنا  (1) لر يِت عر اءر بِِقرر

(2)  ، اِريِّ ِن اْبُن الُبخر أرُبو احلرسر

ُبننو اُد، أنننا أر ننيِلل احلرنند  ُبننو عر : أنننا أر نناالر ِِنج قر الر ننْيدر ننر  الص  ْعفر ُبننو جر أر ب نناُن ور نناِرِ  الل  ُبننو امْلركر ننا أر نر ْنبرأر ننْيم   أر ُنعر

، اِِنج ْصبرهر
، ثننا  األر اُودر ُبنو در ، ثننا أر بِينب  ، أبنا ُيوُنُس ْبُن حر ِر ْبِن أرَْحردر ْبِن فراِرس  ْعفر ْبُد اهللِ ْبُن جر أنا عر

ُن  اخْلُنْدِريِّ أرهن 
نِعيد  أريِب سر ةر ور ْينرر نىلر أريِب ُهرر ُد عر ُقوُل: أرْشهر ر  ير ِمْعُت اأْلرغر ، سر اَّر امر ُشْعبرُة، أنا أرُبو إِْسحر

ىلر  ا عر ِهدر ُسوِل اهللِ شر :  رر الر ُه قر ن  بُِ  »أر ْيِل، ُثمَّ ََيْ إِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  ُيْمِهُل َحتَّي َيْمِإَ ُثُلُث اللَّ

 َُ ْطُلعر «. َسائِل   َهْل ِمْن َتائِب   َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  ِمْن َذْنب   : َهْل ِمنْ َفَيُقو ت ى ير : حر ُجل  ُه رر الر لر قر

 : الر ْجُرت، قر  .(3)« َنَعمْ »اْلفر

م  
اآُل ُمْسلِ ور رر

(4). 

اثِنُر ْبن [1114] نا ذر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبنِد الند  ، أنا أرَْحرُد ْبُن عر انر ُد اْبُن طرْرخر ا حُمرم  نر ر ، أننا أرْخربر اِمنل  ُن ثر

نِد ْبننِ  ْبنُد اهللِ ْبنُن حُمرم  ْكنر  عر ُبنو بر ، ثننا أر ُقْطنِيج ارر ، أنا الد  انر ُد اْبُن برِْشر ، أنا حُمرم  وِريج د  الدج ناد  حُمرم   ِزير

، عر  اَّر ُة، ثنا ُيوُنُس ْبُن أريِب إِْسحر برابر ، ثنا شر اتِم  ِد ْبِن حر ب اُس ْبُن حُمرم  ِقيُه، ثنا عر رِّ اْلفر ِن اأْلرغر بِيِه، عر ْن أر

ىلر الن بِنيِّ  ا عر ِهدر اُمر شر  أرهن 
ِعيد  ىلر أريِب سر عر ةر ور ْيرر ىلر أريِب ُهرر ِهدر ِِل عر : شر الر ، قر م 

:  أريِب ُمْسلِ نالر إِنَّ اهللَ »قر

ََمِء، ُثمَّ َأَمرَ  ْيِل َهَبَ  إَِ  َهِذِه السَّ ََمِء َفُفتَِحْ   ُيْمِهُل َحتَّي إَِذا َذَهَب ُثُلَثا اللَّ : بَِأْبَواِب السَّ ََ ، ُثنمَّ َقنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ارُ  (1) ْبِد اهللِ اجلرْوِزيج العر ْلبرانر ْبِن عر ُر ْبُن بر اِسِم ُعمر ُبو اْلقر يِن، أر ْجُم الدِّ اُ  األرِديُب، نر ، ُثناإِلمر وِمنيج ، ، الرج ، احْلرنرِفنيج ْشنِقيج مر م  الدِّ

، نن  سر ْظنم  حر نر ، ور نُْسنوب  طٌّ مر خر ، ور ْيئرة  هر ُل، ور
ائِ ُه فرضر ، لر يِن ِسْبِط اْبِن اجْلرْوِزيِّ ْمِس الدِّ اِعِظ شر ْوىلر اْلور ْخنِر  مر نىلر الفر نِمعر عر سر

نر ر سر ، ُتُويفِّ يراليِِسِّ اُودر الط  اِريِّ ُمْسنردر أريِب در  (.1516( ذيل التقييد )2/70هن(. معجم شيوخ الذهبي )742ةر )اْبِن الُبخر

هبذا اإلسنناد منن ابنن البخناري إىل الطياليسن: ذثنر ابنن حجنر إحندى سنامعاته ملسنند الطياليسن. املعجنم املفهنرس  (2)

(481.) 

ناِريِّ  (.8974وانظر خترجيه يف املسند ) .إسناده صحيح (3) ب نانُ 770] ابن الُبخر الل  ِِنج [. و1093] [. ور الر نْيدر [. 753] الص 

يِلل  أرُبو عر اُد ] ور : هنو راوي مسنن836] [. وابن فارس819احلرد  بِينب  ُيوُنُس بنُن حر ن[. ور يراليِِسِّ اُودر الط  [. 1024] د أريِب در

بُ  أر بِْيِعيج ور : هو الس  اَّر ،809] و إِْسحر رج األرغر ِِنج  [. ور ُبو ُمْسلِم  امْلردر  [.1068] هو أر

يراليِِسج يف مسندآل ) احلديث  ( ومن طريقه أخرجه املصنف. 2507أخرجه أبو داود الط 

، بنحوآل.172)-(758صحيح مسلم ) (4) اَّر ْن أريِب إِْسحر نُْصوِر ْبِن امْلُْعترِمِر، عر  ( من طريق مر
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ِفَر َلنُه  َهنْل ِمنْن ُمْسنَتِغيث  َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن َداع  َفُأِجي" ِْ َبُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ

 َّ ثه، َهْل ِمْن ُمْضَطر  َأْكِشف َعنُْه الْض 
ِِ َْ اْلَفْجنُر ِ  ُكنلي "ُأ َُ َذلِنَك َمَكاَننُه َحتَّني َيْطُلن ، َفََل َيَزا

ََمءِ  ْنَيا، ُثمَّ َيْصَعُد إَِ  السَّ  ِمَن الد 
ادر «. َلْيَلو  نرةا زر سر ةا حر ادر اَّر ِزير فِيِه ُيوُنُس ْبُن أريِب إِْسحر

(1). 

ا  [1115] نر ر اِِنج أرْخربر در بر اِِل الز  عر ِد ْبِن مر االر أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ِِضِّ قر ِد اْبِن الر  ْكِر ْبُن حُمرم  ُبو بر أر : أننا ور

ْعِد اخلر  ُة بِنُْت سر مر
ِعيلر اخلرطِيُب، أبنتا فراطِ ُد ْبُن إِْسامر ، أننا حُمرم  ناِهر  اِهنُر ْبنُن طر ، أبنا زر اِريج ْ ِ األرْنصر

ننا    ُبننو ِهشر ، ثنننا أر ْعننىلر امْلرْوِصننيِلج ُبننو ير ، أنننا أر انر ْنندر ْمننِرو اْبننُن َحر ُبننو عر ، أنننا أر ننُروِذيج نْجر  الكر
ننْعد  ُبننو سر أر

اِعيج  فر الرِّ
(2)، ، رِّ ِن اأْلرغر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ُش، عر ، ثنا اأْلرْعمر ْفص  ،  ثنا حر ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر عر

ُسوِل اهللِ  ْن رر :  عر الر ْيِل »قر ْيِل  -إَِذا َمىَض َشْطُر اللَّ ي : َمنْن َداِعنَأَمَر ُمنَاِدًيا َفنَاَدَ -َأْو ُثُلُث اللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْكنِر اْبن1066. ورجال اإلسناد إىل الدارقطني: مضوا ]حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (1) ُبنو بر أر ناد  [. ور [. 949] ُن ِزير

، ثقة ] وِريج : هو الدج ب اس  عر ، ثقة ]742ور ار  و  ُة: هو ابُن سر برابر شر ُيوُنُس: صد816[. ور  [.1025] وَّ هيم قليفالا [. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.55احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

ََمءِ »ولفظ  ،،، توبع عليه ُيوُنُس «: ُثمَّ َيْصَعُد إَِ  السَّ اَّر  ْبُن أريِب إِْسحر

نُش، 501( )500فأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) ، ثننا اأْلرْعمر   ْ الِنُك ْبنُن ُسنعر ، ثنا مر اِعيج ْبِد اهللِ اخْلُزر ُد ْبُن عر ( ثنا حُمرم 

نْ  ، عر رِّ ْن أريِب ُمْسلِم  اأْلرغر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر . ور
ِعيد  ْن أريِب سر ، عر الِح  ْن أريِب صر بِينِب ْبنِن  عر نْن حر عر . ور

نِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر أريِب ُهرر

، به، وفيه:   اخْلُْدِريِّ
ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ْن أريِب ُمْسلِم  اأْلرغر ، عر

ابِت  ُْ »أريِب ثر قنال «. َحتَّي َينَْشنقَّ اْلَفْجنُر، ُثنمَّ َيْرَتِفن

 األلباِن: إسنادآل جيد.

، به، برقم ]وسيأيت من طريق ما   ْ  [.1131[ ]1130[ ]1129لك بن ُسعر

أريِب 502وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة أيضاا )  ور
ابِنت  بِيِب ْبنِن أريِب ثر ْن حر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ، عر ، ثنا حُمرارِض    ْ ( ثنا اْبُن ُنمر

، بمريله. وقال األلباِن: إس ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر اَّر  نادآل حسن صحيح، وهو عىل ُش  مسلم.إِْسحر

ةر يف املستخرج ) انر ور ْن أريِب 2196وأخرجه أرُبو عر ، عر ْيل  ، ثنا ُفضر يِلل اجْلُْعِفيج نْيُ ْبُن عر ، ثنا ُحسر اثِر  يِّ اْبُن شر ِ ُبو اْلبرْخرتر ( ثنا أر

أريِب سر  ، ور ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ أريِب ُمْسلِم  ِن اأْلرغر ، عر اَّر ْبنُد اجْلرب ناِر ْبنُن إِْسحر ، ثننا عر انر نر  ناُ  بِحر مر نرر اإْلِ ُبنو ُعمر نرا أر ثر ند  حر ، ح ور
ِعيد 

ن ُد ْبنُن الص  ، ثنا حُمرم  ُسويِسج ي ةر الط رر ُبو ُأمر نرا أر ثر د  حر ، ح ور نُْصور  ْن مر ، عر ِرير  ، ثنا جر  اخْلرط ايِبج
د  ْفنص  حُمرم  ُبنو حر اُز، ثننا أر ب اِح اْلبرنز 

ُبو ُمْسلِ اأْلرب   رج أر نِي اأْلرغر ثر د  : حر الر ، قر اَّر ُبو إِْسحر اُلوا: ثنا أر ُهْم قر نُْصور  ُثلج ْن مر ْبِد اهللِ، عر ُر ْبُن عر نىلر أريِب اُر ُعمر ُد عر : أرْشنهر الر ، قر م 

، به، وفيه:  ةر ْيرر أريِب ُهرر  ور
ِعيد  َْ اْلَفْجُر ُثمَّ َيْصَعُد »سر ور «. َحتَّي َيْطُل .قال أرُبو عر ْفص  أريِب حر ْيل  ور ْفُظ ُفضر ا لر ذر هر : ور ةر  انر

ْبِد اهللِ(، وإنام هو "عمر بن عبد الرَحن". وانظر ما سبق. ُر ْبُن عر اُر ُعمر ْفص  اأْلرب   ثذا يف املطبوع )أرُبو حر

ةر الِعْجيِلج  (2) اعر ريِِ  بِن ِرفر ِد بِن ثر ِزيدر بِن حُمرم  ُد بُن ير اِعيج الُكويِفج ، أرُبو هِ حُمرم  فر ا   الرِّ  (.6402، ليس بالقوي. التقريب )شر
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ِفَر َلنُه  َهنْل ِمنْن َتائِنب  َفُيَتناَب  ِْ ُيْسَتَجاَب َلُه  َمْن َسائٌِل َفُيْعَطي ُسنْ َلُه  َهنْل ِمنْن ُمْسنَتْغِفر  َفنَأ

 .(1)« َعَلْيِه 

نْن أريِب  [1116] ، عر ةر نلرمر نْن أريِب سر و، عر ْمنر  نِد ْبنِن عر نْن حُمرم  ، عر ْفص  ، ثنا حر ا   بِِه: ثنا أرُبو ِهشر ور

ِن ا ، عر ةر ْيرر ادر فِيِه:  لن بِيِّ ُهرر زر ُه. ور َْ اْلَفْجرُ »ِمرْيلر  .(2)« َحتَّي َيْطُل

ِل  نرا يِف األرو  ُهور ِعنْندر . ور اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ر  ْعمر اآُل مر ور رر ور
(3)  " نر  ْعمر ناِمِع مر ِمنْن "ُمْسننرِد جر

(4).  /

 /أ[121]

،،، انرةر ور أرُبو عر  ور

اِسنُم اْبن [1117] د  القر ا أرُبو حُمرم  نر ر ُبنو اخلرنْ ِ أرْخربر آل، أبننا أر نْندر ُْمنوُد اْبنُن مر نا حمر نر ْنبرأر ر، أر
ناثِ سر ُن عر

، أبننا اْبنُن أريِب البراْغبرانُ  نْبرناِِنج نِن اللج ُبنو احلرسر آل، أننا أر نور ِد اْبُن ير ُبو حُمرم  آل، أبنا أر نْدر ْمِرو اْبُن مر ، أنا أرُبو عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرادرى(.  السلسلة الضعيفة )قاَ اللباِّن: منكر ِبذا السياق (1) ا فر رر ُمنراِديا  (.  رجال اإلسنناد إىل أيب3897. يعني بذثر )أرمر

: مضوا ] ْعىلر ، ثقة فقيه، تغ  حفظه قليفالا يف اَخر، مَض ]832ير ِعيج  الن خر
: هو ابُن ِغيراث  ْفص  حر  [.1030[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.5936احلديث أخرجه أبو يعىل يف مسندآل )

ْفِص بْ 482( والنسائي يف اليو  والليلة )146وأخرجه الطرباِن يف الدعاء ) ، به.( من طريق حر  ِن ِغيراث 

نا فنيام أشنار إلينه البخناري،   َل  طئ يف متن احلديث فحسنب، بنل  طنئ يف إسننادآل أيضا
ْفصر ْبنر ِغيراث  أقول: إن حر

بِيب بن أيب ثابت". وستأيت هذآل الرواية برقم ] [ ونذثر قنول البخناري هنناك. 1119فكان ُيْدِرُج مع أيب إسحاَّ "حر

 [.1121وانظر تعليق املصنف عىل ]

، صندوَّ لنه أوهنا ، 5937. وهو يف مسند أيب يعىل )كسابقه (2) ِِنج ْيريِنيج امْلرندر ق ناص  الل  نةر بنِن ور مر ْلقر ْمِرو بِن عر ُد بُن عر (. حُمرم 

، ثقة مكرير، مَض ]960مَض ] ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  : هو ابُن عر ةر لرمر أرُبو سر  [.867[. ور

( منن 871( وابن مندآل يف التوحيند )21 - 13( والدارقطني يف النزول )1/303وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد )

 طريق حممد بن عمرو، هبذا اإلسناد. وقال ابن مندآل: رواآل َجاعة عن حممد بن عمرو.

و.1152[ ]1150[ ]1149[ ]1148[ من طريق أيب هشا . وبرقم ]1120وسيأيت ] ْمر  ِد ْبِن عر  [ من طريق حُمرم 

 ها: "الرياِن صح".)األول( ثتب فوق (3)

ناِمِع 19654جامع معمر ) (4) ِج ِمنْن جر ا بِن "امْلُْسنرِد امْلُْسترْخرر ُم أرْيضا جر ْ ُيرتر ، ور
اِشد  ِر ْبِن رر رْعمر

(. قال ابن حجر: ثتاب اجْلراِمِع ملِ

". املعجم املفهرس ) ر  ْعمر  (.254مر
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ا    لرُف ْبُن ِهشر ْنيرا، ثنا خر الدج
ُبنو  ،(1) : ثننا أر نالر نرِّ أريِب ُمْسنلِم  قر نِن األرغر ، عر اَّر نْن أريِب إِْسنحر ، عر نةر انر ور عر

ىلر الن بِيِّ  ا عر ِهدر اُمر شر ، أرهن  ةر ْيرر أريِب ُهرر  اخْلُْدِريِّ ور
ِعيد  ىلر أريِب سر ُد عر :  أرْشهر الر إِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعناَ  »قر

ْيلِ  بِ ُ  ُيْمِهُل َحتَّي إَِذا َذَهَب ُثُلُث اللَّ ْيِل ََيْ :  َأْو َبِقَي ُثُلُث اللَّ َُ َهْل ِمْن َسائِل  َفُيْعَطي  َهْل "َفَيُقو

 .(2) «"ُمْسَتْغِفر  ِمْن َذْنب   ِمْن َتائِب  َفُيَتاَب َعَلْيِه  َهْل ِمنْ 

ْبِد امْلرِجيِد  [1118] َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  ، أنا عر
د  يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر أرْخربر

ناتِم   (3) ُمْرترَضر ْبنُن حر ور
(4) 

َْحر  ِد ْبِن أر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  ، أنا عر لرِفيج : أنا احلرافُِظ أرُبو طراِهر  السِّ االر ةا قر ازر ناُر إِجر ْمسر در السِّ
أبننا  ،(5)

ِِضج  رر آل الفر اذر اشر ِد ْبِن مر يِلج ْبُن حُمرم  عر
ْيد   ،(6) ْبِد اهللِ ْبِن ُأسر ُد ْبُن عر أنا حُمرم 

(1)،  ، الِنب  نُد ْبنُن غر ثننا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعلرب   (1) اِ  بِن ثر لرُف بُن ِهشر ، امْلُقْ  خر اِديج اُر البرْغدر  (.1737. التقريب )ِرُئ، ثقة له اختيار يف القراءا البرز 

،1084. رجال اإلسناد إىل ابن أيب الدنيا سبقوا ]حديث صحيح (2) اُح اليرْشُكِريج ض  : هو الور ةر انر ور  [.911] ثقة [. أرُبو عر

 ( هبذا اإلسناد.246لليل )وأخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيا  ا

. ويف )8974وأخرجه أَحد ) انر ف  ، هبنذا اإلسنناد. ثنم 11386( عن عر ةر انر ور ، ثفالَها عن أيب عر نر ْيِ  ْبِن النجْعامر ( عن رُسر

نهُ  ن  ْعنُد أر نِني بر غر لر ، ُثنم  بر اَّر نْن أريِب إِْسنحر اِدينثر عر نرا بِأرحر ثر ند  نةر حر انر ور ُبنو عر انر أر ثر : ور انر ف  "،  قال عر ائِينلر ا ِمنْن إرِْسر نِمْعُتهر : "سر نالر قر

ا. ا احْلرِديثر فِيهر ذر ُب هر أرْحسر  ور

ُبو  (3) يِن، أر راُل الدِّ ِة، َجر ِري  نْدر اَِلُ اإِلْسكر ُد، عر وِّ اَِلُ، امْلُْفتِي، امْلُْقِرُئ، امْلُجر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ْبنِد امْلرِجيندِ الش  َْحرِن بُن عر ْبُد الر  اِسِم عر  القر

اِويِّ  نْفرر ْفنص  اْبنُن الص  ننْيِ بنِن حر نر بنِن ُيوُسنفر بنِن احُلسر ِعيلر بنِن ُعنرْيامر ، الفر  بِن إِْسنامر ِريج نْدر نْيُخ اإِلْسنكر ، شر يج
ِقينُه، امْلرنالِكِ

ترننابر )اإِلْعفالرِن(،ثننان مننن األئمننة األعننفال ، انتهننت إليننه رياسننة اإلقننرا
ننا ثِ ننفر فِيهر ل  أر اءاِ ، ور عر يِف الِقننرر ننرر ، بر ء امْلُْقننِرئنِير

"، تننويف سنننة ) ةا ْشننيرخر جر لِنرْفِسننِه "مر ننر  خر ، ور
، وجفاللننة  ، وعدالننة  هننن( تنناريخ 636والفتننوى ببلنندآل، وثننانر صنناحبر ديانننة 

 (.23/41( س  أعفال  النبفالء )14/213اإلسفال  )

ِم بِن أريِب العر  (4) ل  اتِِم بِن امْلُسر ِفيِف أريِب اجُلوِد حر ُث، ُمْرترَضر بُن العر دِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر نِن احلرناِرثِيج الش  ِب، أرُبو احلرسر ، رر

آُل فِْقنه  ور  نانر ِعنْندر ثر رناراا، ور هنر نْيفالا ور ِة لر ريِن ر النتِّفالرور ، ثر
ننرة  سر  حر

نة  ِريقر نىلر طر نانر عر ، ثر ، احلرْويِفج يج ِ ِْ
ننرةر امْلِ ر سر ، ُتنُويفِّ نة  براهر نر نة  ور ْعِرفر مر

افِِعيًّا. س  أعفال  النبفالء )634) انر شر ثر  (.23/11هن(، ور

اِِنج  (5) ْصبرهر
ِد بِن أرَْحردر بِن ُيوُسفر األر َْحرِن بن حُمرم  ْبُد الر  ِْ  عر ُبو نر ُر، أر م  ْيُخ، امْلُعر ِعيُل احلرنافُِظ، ، االش  نُْه إِْسنامر لر عر

اُر، ُسئِ ْمسر لسِّ

نرةر ) ر سر ْيخ  الر برْأسر بِِه. ُتُويفِّ : شر الر قر  (.19/34هن(. س  أعفال  النبفالء )490فر

نه بن (6) نِد بنِن أرَْحرندر بنِن ِميلر آل حُمرم  ناذر اشر نيِلج بنُن مر نِن عر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أرُبو احلرسر ُة، شر اُ ، الُقْدور اِِنج اإِلمر ْصنبرهر
ة األر اِهنُد، ن ُخنر  ، الز 

نانر ُينْكِنُر  ِفّي، ثر نلر ناِ  السِّ ْرِوي  ِديرُيُه ِمْن أرْعىلر مر حر رالِس، ور ةر جر وفِي ة، أرْمىلر ِعد  ْيُخ الصج ، شر ِِضج رر نوفِي ة  الفر ة بِالصج نبِّهر نىلر امْلُترشر عر

ِمنيِم أرْخفالر  لِنكر ِمنْن ذر نْ ِ ذر غر الت ْشبِيِه، ور ِة ور اإِلباحر االرهِتِم يِف احُلُلوِل ور ادر مقر ال فسر ْ ِهم ِمنر اجُله  غر نْنُه ملِرنا ور ُلوا عر ندر عر ِقِهنم، فر

= 
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ِن  ِد ْبُن النجْعامر مر ْبُد الص  ثنا عر
نْيِ  ،(2) ِك ْبُن احْلُسر

ْبُد امْلرلِ نِر  ،ثنا عر يِلِّ ْبنِن األرْقمر ْن عر عر
نرِّ  ،(3) نِن األرغر عر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر االر  قر
ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر م 

إِنَّ اهللَ ُيْمِهُل َحتَّني إَِذا َكناَن ِ  »: أريِب ُمْسلِ

ََ إَِ  َسََم  ْيِل الَباِقي َنَز ْنَياُثُلِث اللَّ : َهْل ِمْن َداع  َأْسَتِجيَب َلُه  َهْل ِمْن َسائِل  ُأْعطَِيُه   ِء الد  َُ َفَيُقو

ِفَر َلُه  َهْل ِمْن َتا ِْ َْ الَفْجرُ  "ئِب  َأُتوَب َعَلْيِه َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  َأ  .(4) «َحتَّي َيْطُل

، أبننا ِهبرنُة اهللِ  [1119] ْرِديج ور نْهرر  السج
د  ُر بُن حُمرم  نرا ُعمر ْنبرأر ، أر اِزيِّ  اْبُن الشِّ ر

 ِْ ُبو نر ا أر نر ر أرْخربر

ْبيِلج  ْبُن أرَْحردر الشِّ
، أبنا أر  ،(5) ْينربِيج  الز 

د  اُد ْبُن حُمرم  رر
ننْيُ ْبنُن أبنا طِ ، أننا احلُسر نانر  اْبنُن برِْشر

ننْيِ ُبنو احلُسر

انر  ْفور صر
نِن  ،(6) ، عر

ْفنُص ْبنُن ِغيرناث  ، ثننا حر ناِعيج فر نا   الرِّ ُبنو ِهشر ْنيرا، ثننا أر ْكِر اْبُن أريِب الندج ُبو بر ثنا أر

نْ  ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر اَّر أريِب إِْسحر  ور
ابِت  بِيِب ْبِن أريِب ثر ْن حر ِش، عر :  اأْلرْعمر ناالر ةر قر ْينرر أريِب ُهرر  ور

ِعيد  أريِب سر

ُسننوُل اهللِ  نالر رر ْينِل َأَمننَر ُمنَنناِدي: »قر ْيننِل َأْو ُثُلننُث اللَّ َهننْل ِمننْن ":َفنَناَدَ (7) إَِذا َمىَضنن َشنْطُر اللَّ

ُيْسَتَجاَب َلُه  َهْل ِمْن َسائِل  ُيْعَطي ُسْ َلُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  ُيْغَفَر َلنُه  َهنْل ِمنْن َتائِنب   (8)َداِعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِعنراداا، تويف سنة ) = ْهفالا ور اُهم إىِلر احلرقِّ جر عر  (.17/297س  أعفال  النبفالء )هن(. 414در

ْبِد اهللِ امْلرِدينِيج  (1) ُبو عر ، أر
ْيد  ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحردر ْبِن ُأسر ُد ْبُن عر بِيهِ حُمرم  عر أر تربر مر ِع.  ، قال أبو الشيخ: ثر نامر ِحيح الس  ِديرياا، صر ادر حر بِبرْغدر

( تنناريخ أصننبهان 4/250هننن(. طبقنا  املحنندثني بأصنبهان )336وقنال الننذهبي: وثقنه ابننن مردوينه. تننويف سننة )

 (.7/703( تاريخ اإلسفال  )2/243)

ِعني والعجيل، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. مَض  (2)  [.905]وثقه ابن مر

اِدِعيج  (3) اِِنج الور و اهلرْمدر
ْمر  ِر بِن عر يِلج بُن األرْقمر ، ثقة، ع. التقريب )عر اِزِع الُكويِفج ُبو الور  (.4690، أر

ا (4) ْ حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًّ ن. شيخ املصنف: هو حير نْعد  يرى ْبُن حُمرم  نلرِفيج 922] ِد ْبنِن سر ناِهر  السِّ ُبنو طر  [. أر

حُمرم  742] ْترا ُ [. ور : هو متر الِب  ْبُد امْلرلِِك: هو  [.1041] ُد ْبُن غر عر الِك  ور ُبو مر ، مرتوك، ،أر ُف بِاْبِن ُدرل  [.903مَض ] ُيْعرر

بُ  (5) ايِِخ، أر ِقي ُة امْلرشر ْيُخ، امْلُْسنُِد، بر نْبيِلِّ الش  نِد بنِن الشِّ ِر ِهبرُة اهللِ بُن أرَْحرندر بنِن حُمرم  ف  ُن.  و امْلُظر ذِّ اَُّ، امْلُنؤر ق  ناُر، الند  ص  ، القر اِديج البرْغندر

نرةر ) ر سر  (.20/393هن(. س  أعفال  النبفالء )557ُتُويفِّ

ِعيج الش   (6) ذر ْ اِهيمر الربر اَّر بِن إِْبرر انر بِن إِْسحر ْفور نْيُ بُن صر يِلل احُلسر ُبو عر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ ْنيرا ْيُخ، امْلُحر ْكنر  بنِن أريِب الندج احُب أريِب بر ، صر

اِوي ُثُتبِِه، رر نرةر ) ور ر سر ُدوقاا. ُتُويفِّ انر صر يُب: ثر
الر اخلرطِ  (.15/442هن(. س  أعفال  النبفالء )340قر

ا". (7) ُة: "ُمنراِديا  ثذا، واجلاد 

(8) ." اع  ُة: "در  ثذا، واجلاد 
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 .(1)« "ُيَتاَب َعَلْيِه 

نِد ْبنِن  [1120] رم  نْن حما ، عر ْفص  ، ثنا حر ا   : ثنا أرُبو ِهشر الر ْنيرا، قر ا اإِلْسنراِد إىِلر اْبِن أريِب الدج هِبرذر ور

و ْمر  ِن الن بِيِّ عر ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر ْن أريِب سر : ، عر ادر زر ُه، ور َْ الَفْجرُ »، ِمرْيلر  .(2)« َحتَّي َيْطُل
ْعُقوبر  اِهيمر ْبِن ير ْن إِْبرر ِة" عر ْيلر الل  اِئيج يِف "اليرْوِ  ور اآُل الن سر ور رر

نيِلل  ،(3)  ْبنِن عر
ننْيِ ْن ُحسر عر

نْن  ،(4) عر

ْيل   ةر  ،(5)ُفضر ْينرر أريِب ُهرر  ور
نِعيد  نْن أريِب سر ، عر نرِّ نِن األرغر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسنحر ، عر

نُْصور  ْن مر عر
نْن  .(6) عر ور

ْفنِص ْبنِن ِغيرناث   نرر ْبنِن حر ْن ُعمر ، عر ْعُقوبر اِهيمر ْبِن ير إِْبرر
نْن أريِب  ،(7) نِش، عر نِن األرْعمر بِينِه، عر نْن أر عر

رِّ  ِن األرغر ، عر اَّر إِْسحر
آلُ  ،(8)   /أ[122. / ]نرْحور

نِن  [1121] َْحرنُد ْبنُن ِهبرنِة اهللِ، عر ْضنِل أر ُبنو اْلفر ، أبننا أر بِيج هر ْبنِد اهللِ النذ  ُبنو عر ِِن احلرافُِظ أر ر أرْخربر

، أنا  اِهر  ْبُد اخلرالِِق ْبُن زر اِر، أنا عر ف  ْبِد اهللِ الص  اِسِم ْبِن عر اِويج القر ْبِد اهللِ الس  ِعيُل ْبُن عر  ، أبنا أرُبوإِْسامر

و  ْمر  ِعيِد اْبُن أريِب عر سر
نن ِة  ،(9) نُد السج بِينُع، أبننا أرسر ، ثننا الر  ْعُقنوبر ُد ْبنُن ير ثنا حُمرم 

ْوُح ْبنُن  ،(1) ثننا رر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا "منكر بذكر  [.1133سيكررآل املصنِّف ] (1)  [.1115. انظر ]ناد  اإس "َحبِيِب ْبِن َأِِّب َثابِ   "، وبذكر "َأَمَر ُمنَاِديًّ

: سننبقا ] ْرِديج ور ننْهرر السج اِزيِّ ور نن ر : مرَضنن ]852اْبننُن الشِّ اد  : مَضنن ]741[، وطِننرر ننانر  اْبننُن برِْشر
نننْيِ ُبننو احُلسر أر [. 742[، ور

: ثقة فقيه جليل، وثان ثري  اإلرسال والتدليس، مَض ] بِيب  حر    [.878ور

نرا131وأخرجه الرتمذي يف العلل الكب  ) ثر د  ا احْلرنِديِث،  ( حر نذر نْن هر ا عر ندا ْلُت حُمرم  نأر ، به، وقنال الرتمنذي: سر ا   أرُبو ِهشر

. وانظر تعليق املصنف عىل ] ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر بِيب  ِديِث حر ْعِرْفُه ِمْن حر ْم ير لر  [.1121فر

 [.1134[. وسيكررآل املصنِّف برقم ]1116انظر ] (2)

اِهيُم ْبنُ  (3) ْعِديج  إِْبرر اَّر الس  ْعُقوبر ْبِن إِْسحر ، ثقة حافظ رمي بالنصب. التقريب )ير اِِنج جر اَّر اجُلوزر ُبو إِْسحر  (.273، أر

لِْيِد اجُلْعِفيج  (4) يِلِّ بِن الور نْيُ بُن عر  الُكويِفج امْلُْقِرُئ، ثقة عابد، ع. التقريب )احُلسر
د  ُبو حُمرم  اُل: أر ُيقر ْبِد اهللِ، ور ُبو عر  (.1335، أر

اِ ج  (5) قر ، الر  رج  األرغر
ْرُزْوَّ  ْيُل بُن مر اُل:ُفضر ُيقر ، صدوَّ هيم، ورمي بالتشيع. التقريب ) ، ور ، الُكويِفج ايِسج ؤر  (.5437الرج

 (.481عمل اليو  والليلة ) (6)

ِعيج  (7) ةر الن خر اِوير ْلِق بِن ُمعر ْفِص بِن ِغيراِث بِن طر ُر بُن حر ، ثقة ربام وهم. التقريب ) ، أربوُعمر ْفص  الُكويِفج  (.4880حر

: ُهور اْبُن امْلُْعترِمِر، ثقة ثبت، وثان ال يدلس، مَض ]482عمل اليو  والليلة ) (8) نُْصور   [.797(. مر

يِفج  (9) ْ ر انر الص  اذر ْضِل ْبِن شر ى ْبِن اْلفر ُد ْبُن ُموسر نا، حُمرم  ضر ُة، الرِّ ، قال عبد الغافر: الريِّقر اُبوِريج و الن ْيسر ْمر  ِعيِد اْبُن أريِب عر ، أرُبو سر

الِندِ  عر ور اتِِه مر ْسُموعر ُة مر ْذثِرر آُل تر انرْت ِعنْدر االا، ثر ويِفج حر اِِل، الصج اإِلْسنراِد اْلعر ْدَِّ ور و ألرْثريرنرر ُثُتبِنِه إاِل  امْلرْشُهوُر بِالصِّ ْمنر  آِل أريِب عر

عر يِف أرْيِدي الن اِس ِمن قر ْرِوي مِم ا ور انر ير ثر ، ور يل 
لِ ْبقر ِمنر األُُصوِل إاِل قر ْ ير َلر ْت، ور اعر ْد ضر ُه قر ُهنور أرن  ُأُصولر ِعِه، ور نامر ْن ُأُصنوِل سر

= 
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افِر   ُمسر
(2)،  ،  اخلُْدِريِّ

ِعيد  أريِب سر ْويِسِّ ور ةر الد  ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر م 
رِّ أريِب ُمْسلِ ِن األرغر ، عر اَّر ثنا أرُبو إِْسحر

ُسوِل اهللِ شر  ىلر رر ا عر : ِهدر ْيِهامر لر ُد بِِه عر أرْشهر ْينلِ »، ور : َهنَبَ  إِنَّ اهللَ َتَعاَ  ُيْمِهُل َحتَّي َكناَن ُثُلنُث اللَّ

ْنَيا، َوَنناَدَ ُمنَناد :  ََمِء الند  َهنْل ِمنْن ُمنْذنِب  َيُتنوب  َهنْل ِمنْن ُمْسنَتْغِفر   َهنْل ِمنْن "إَِ  َهِذِه السَّ

 .(3)« "َسائِل  
ِذآِل  ُتُه هر ادر ِزير ، ور

ِ
اء فر عر ُد الضج ْوح  أرحر ُه  –رر ْولر .- "ُمنراد  "قر ة  ِحيحر ْ ُ صر  : غر

ْضنِل احلرنا [1122] ُبنو الفر أر ا ور عا نامر ناِِل سر عر َْحرِن ْبنِن مر ْبِد الر  ى ْبُن عر نرا ِعيسر ر ا أرْخربر ُم ُحُضنورا
ثِ

نيِلل  ُر ْبُن عر ْعفر : أنا جر االر قر
ننْيِ  ،(4) نيِلِّ ْبنِن احلُسر َْحرنُد ْبنُن عر  أر

ْكنر  ُبنو بر ، أننا أر نلرِفيج ناِهر  السِّ ُبنو طر أبننا أر

اُز  ز  اُودر الر  ِد ْبِن در يِلج ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  ، أبنا عر ْيريِيريِيج رر الطج
ُن ْبنُن أرَْحرن ،(5) ْبنِد اهللِ ْبنِن ثنا ُعنرْيامر در ْبنِن عر

اَُّ  نو  نفال    الس  ُن ْبُن سر ُك، ثنا احلرسر ام  ِزيدر الس  ير
نا    ،(6) ك  ْمنُرو ْبنُن حر ثننا عر

نْن أريِب  ،(7) ثننا ُشنْعبرُة، عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ننرةر ) = ر سر ريُِ  االْحتِيراِ  فِيِه، ُتنُويفِّ . ووثقنه النذهبي وغن آل. انظنر: املنتخنب منن ثتناب السنياَّ لتناريخ هنن(. اهنن421ثر

ِقّي )17/350( س  أعفال  النبفالء )17نيسابور ) اِجِم شُيوخ البريِهر رر بِيل الن ِقي يف تر لسر  (.198( الس 

انر  (1) نْرور ْبنِد امْلرلِنِك بنِن مر لِْيِد بنِن عر اِهْيمر بِن الور ى بِن إِْبرر ُد بُن ُمْوسر نن ِة،  أرسر نُد السج ، أرسر نيج ِ ِْ
ِ نِويج امْل ِ ج األُمر نِم الُقنرر بنِن احلركر

. التقريب )  (.399صدوَّ يغرب، وفيه نرْصب 

يج  (2) ِ ِْ ُبو برِْش  اْلبر ، أر افِر  ْوُح ْبُن ُمسر ةر وَجاعة. رر  (.9/382( تاريخ بغداد )2/61يزان )امل، ضعفه أبو حاتم وأبو ُزْرعر

ا (3) ْضنِل أرَْحرنُد ْبنُن ِهبرنِة اهللِإسناده ضعيف جدًّ ُبنو الفر أر . ور ِ اِحُب السِّ ر : ُهور صر بِيج هر : هنو . وانظر: تعليق املصنف عليه. الذ 

، مَض ] اثِرر سر : مضوا ]877اْبُن عر اِويج الس  ْبُد اخلرالِِق ور عر اُر ور ف  الص  ب ناِس 921[. ور ُبنو العر : هنو أر ْعُقنوبر ُد ْبنُن ير [. وحُمرم 

، مَض ] مج ، ثقة، مَض ]852األرصر اِديج نر امْلُرر ْيامر بِيُع: هو اْبُن ُسلر الر   [.982[. ور

ْعفر  (4) ْضِل جر ُبو الفر ، مَض ]أر اِِنج يرى اهلرْمدر ْ ِر بِن حير ْعفر اِ  بِن جر ثر ر يِلِّ بِن ِهبرِة اهللِ أريِب الربر  [.928ُر بُن عر

يران (5) ى ْبِن بر اُودر ْبِن ُموسر ِد ْبِن در يِلج ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  از، سمع الكري ، وبعندما ُثنف  عر ز  ِن امْلرْعُروُف بِاْبِن طيب الر  ، أرُبو احلرسر

اُز منن ذاك اإلحلناَّ وقنال: إن ذاك منن عبنث ابنن ِل. ذثنر  ز  ار النر  بِآل ُوِجدر يف بعض أصوله إحلاَّ مسنتنكر، وتنرب 

نْيُخ امْلُْسننُِد. ثان ثري  السامع، ثري  الشيوخ، وإىل الص اخلطيب تفصيل ذلك ثم قال: دَّ منا هنو. وقنال النذهبي: الش 

( سن  أعنفال  3/113( ميزان االعتندال )13/234هن(. تاريخ بغداد )419وقال يف "امليزان": صدوَّ. تويف سنة )

ِقّي )17/369النبفالء ) اِجِم شُيوخ البريِهر رر بِيل الن ِقي يف تر لسر  (.116( الس 

ِ  ْبِن َحر   (6) فال  ُن ْبُن سر اَُّ احْلرسر و  يِلل الس  ُبو عر ْبِد اهللِ، أر انر ْبِن عر بر ناُ ، اِد ْبِن أر . وقنال النذهبي: اإِلمر ُدوَّ  ة  صر : ثِقر ُقْطنِيج ارر ، قال الد 

دِّ  ُة، امْلُحر  (.13/192( س  أعفال  النبفالء )8/293( تاريخ بغداد )77هن(. سؤاال  احلاثم )277 :ُث. )الريِّقر

يج  (7) ِ ِْ نر البر ُبو ُعرْيامر ، أر ا   األرْزِديج ك  ْمُرو ْبُن حر ا عر منن أربعنة أالف، وتنرك حديرينه. ، قال أَحد: ثان يروي عن شعبة نحوا

= 
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 ُ  أرهن 
ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ىلر أريِب ُهرر ُد عر : أرْشهر الر ُه قر ن  م  أر

رِّ أريِب ُمْسلِ ِن األرغر ، عر اَّر نىلر الن بِنيِّ إِْسحر ا عر ِهدر امر شر

  : الر ُه قر ن  نُو َوَنَزَلنْ  َعَلنْيِهُم »أر ْْحَ ِشنَيْتُهُم الرَّ َِ َكنُو، َو
ْتُهُم اْْلَََلئِ َِل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن اهللَ إِِلَّ َحفَّ

كِينَُو، َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدهُ   .(1)« السَّ
ىلر الن  [1123] ا عر ِهدر اُمر شر  أرهن 

ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ىلر أريِب ُهرر ُد عر : أرْشهر الر ُه قر ن  بِِه أر :  بِيِّ ور نالر ُه قر ن  أر

« َُ َُ َفَيُقو ْيِل، ُثمَّ َينِْز َهْل ِمْن َسائِل   َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  ِمْن " :إِنَّ اهللَ ُيْمِهُل َحتَّي َيْذَهَب ُثُلُث اللَّ

: «. "َذْنب   الر ْجُرت قر ْطُلعر الفر ت ى ير : حر ُجل  ُه رر الر لر قر  .(2)« َنَعمْ »فر
نْن  [1124] ، عر ْكنر  ِجيبرةر اْبنرِة أريِب بر ْن عر ِل، عر امر ْينرُب اْبنرُة أرَْحردر الكر احِلرُة زر ُة الص  ْيخر ْتنرا الش  ر أرْخربر

ْسُعوِد بْ  ، ثنا مر وِريج ب اس  الدج ، نا عر
اد  آل، أبنا أريِب، أنا اْبُن ِزير نْدر ْمِرو اْبُن مر ، أنا أرُبو عر ةا ازر ِن إِجر ِن احلرسر

ُسنوُل اهللِ  الر رر : قر االر ةر قر ْيرر أريِب ُهرر  ور
ِعيد  ْن أريِب سر ، عر الِح  ْن أريِب صر ُش، عر ، ثنا األرْعمر إِنَّ : »حُمرارِض 

: اهللَ ُيْمِهُل َح  َُ ْنَيا َفَيُقو ََمِء الد  َُ إَِ  السَّ ، ُثمَّ َينِْز
َِ
ْيِل الَوَّ َهْل ِمْن ُمْسنَتْغِفر  "تَّي َيْذَهَب َشْطُر اللَّ

ِفَر َلُه  َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه  َهْل ِمْن َتائِب  َفَأُتوَب َعَلْيِه  ِْ  .(3)« َحتَّي َينَْشقَّ اْلَفْجرُ  "َفَأ
ىلر  [1125] ْأُ  عر رر ْسنُعوُد اْبنُن أريِب  قر ، أننا مر ةا نازر لِينل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبِن خر ، عر ْينربر اْبنرِة أرَْحردر زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تنناريخ اإلسننفال  6/324( التنناريخ الكبنن  )4386وضننعفه عننيل ابننن املننديني وغنن آل. العلننل ومعرفننة الرجننال ) =

 (.6/200( لسان امليزان )3/254( ميزان االعتدال )5/409)

ُم، مَضنحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف (1) عِّ َْحرِن: هو امْلُطر ْبِد الر  ى ْبُن عر ْضنِل احلرناثُِم: هنو 710 ]. ِعيسر ُبنو الفر أر [. ور

، مَض ] ةر ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر : مَض ]741ُسلر لرِفيج السِّ : مَض ]742[. ور ْيريِيريِيج رر الطج ُك: مَض ]843[. ور ام  الس   [.729[. ور

( والطننرباِن يف النندعاء 2065( وابننن األعننرايب يف معجمننه )39)-(2700( ومسننلم )11875وأخرجننه أَحنند )

 ( من طريق شعبة، به. وانظر متا  خترجيه يف املسند.5( والبيهقي يف الدعوا  الكب  )1899)

 .حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه (2)

( والبيهقني 2194( وأبو عواننة )758( ومسلم )11295( وأَحد )2507( )2346وأخرجه أبو داود الطياليس )

 وَل يسق مسلم لفظه. وانظر متا  خترجيه يف املسند.( من طريق شعبة، هبذا اإلسناد. 947يف األسامء )

ْينرُب ]حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (3) ِجيبرُة ]760. زر عر ، 774[. ور ِفنيج ِج الري قر نرر ُبنو الفر نِن: هنو أر ْسُعوُد ْبُن احلرسر مر [. ور

ُبنوآُل: سنبقا ]910مَضن ] أر آل ور نْنندر ْمنِرو اْبنُن مر ُبنو عر أر نناد : هنو964[. ور اْبنُن ِزير نناد   [. ور نِد بنِن ِزير ْبننُد اهللِ بنُن حُمرم  ْكنر  عر ُبنو بر أر

، مَضنن ] ننافِِعيج نناُبوِريج الش  : ثقننة حننافظ، مَضنن ]949الن ْيسر وِريج ب نناس  النندج عر ِع 742[. ور رِّ : هننو اْبننُن امْلُننور حُمرننارِض  [. ور

، صدوَّ له أوها ، مَض ] اِِنج ام  937اهلرْمدر اُن الس  ْثور : هو ذر الِح  أرُبو صر  [.836ُن، ثقة ثبت، مَض ][. ور
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اَُّ ْبنُ  ، ثنا إِْسحر اِِنج ر ُن ْبُن أرَْحردر الط ربر ْيامر ، ثنا ُسلر ْيم  ُبو ُنعر اُد، أنا أر يِلل احلرد  ، أنا أرُبو عر
نُْصور  اِهيمر مر  إِْبرر

ْبدُ  ، أبنا عر برِريج نِعيد   الد  أريِب سر ةر ور ْينرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر ، عر ر  ْعمر ْن مر اَِّ، عر ز  الر 

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر االر نََمِء، : »قر ََ إَِ  َهنِذِه السَّ ْينِل اآْلِخنُر َننَز إِنَّ اهللَ ُيْمِهُل َحتَّي إَِذا َكاَن ُثُلُث اللَّ

 : َُ َهْل ِمْن ُمْذنِب  َيُتوُب  َهنْل ِمنْن ُمْسنَتْغِفر   َهنْل ِمنْن َداع   َهنْل ِمنْن َسنائِل   إَِ  َفنَاَدَ َفَيُقو

 [ب/ 122/ ] (1)« اْلَفْجرِ 
ا َحِديُث َأِِّب ُهَرْيَرَة َوْحَدُه:  َوَأمَّ

نُْه، ِمنُْهْم: ، عر
ة  راعر ْن َجر ُرِوير عر نُْه، ور اتِر  عر  ُمترور

ُن. -1  احلرسر
ِعيُد ْبُن أريِب  -2 سر .ور يج  امْلرْقرُبِ

ِعيد    سر
3- . انرةر ْرجر ِعيُد ْبُن مر سر  ور
يِِّب. -4 ِعيُد ْبُن امْلُسر سر  ور
5- . ْيريِيج ِزيدر الل  اُء ْبُن ير طر عر  ور
6- . ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر اُء مر طر عر  ور
7- . نرافُِع ْبُن ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم   ور
8- ." ْوِ  حُمرر    ى يِف "ير ور ، رر ر  ْعفر يرى ْبُن جر ْ حير  ور
أرُبو -9 . ور ر  ْعفر  جر

10- . ِعيج اِز   األرْشجر أرُبو حر  ور
11- . ْوف  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ةر ْبُن عر لرمر أرُبو سر  ور
12- . ْيل  الُِد ُسهر ُن، ور ام  الِح  الس  أرُبو صر  ور
13- . رج ْبِد اهللِ األرغر أرُبو عر  ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُيوُسُف 760] . زينبإسناده صحيح (1) مر 738] [. ور ادُ 1096] ْسُعْود[. ور احلرد  ِريج و[. 819] [. ور بر  [.926] الد 

 0(141( والدعاء للطرباِن )1158وهو يف تفس  عبد الرزاَّ )
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14- . رج م  األرغر
أرُبو ُمْسلِ  ور

ُج. -15 األرْعرر  ور

نُْه: ِن عر ِديُث احلرسر ا حر  أرم 

الر  [1126] قر نابِر   فر ُبنو جر نرا أر ثر ند  : حر ْيُش ْبُن أرْْصر ر نْلُت ْبنُن ِدينرنار   ،(1)ُخشر ثننا الص 
نِن  ،(2) عر

اِئنب  ُيترناب  نْل ِمنْن تر : "هر
نادرى ُمنرناد  ِل نر ْينِل األرو  نْطُر الل  بر شر هر ا ذر : إِذر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ِن، عر احلرسر

ْل  ُيْعطرىت هر اِئل  فر ْل ِمْن سر ْيِهت هر لر ُهت"  عر رر لر ُيْغفر ِمْن ُمْسترْغِفر  فر
(3). 

نُْه:  عر
ِعيد  ِعيِد ْبِن أريِب سر ِديُث سر ا حر  أرم 

اِصم   ِة" اِلْبِن أريِب عر نرا يِف "ثِتراِب الت ْوبر ُهور ِعنْدر فر
(4). 

ِعيد  فِيِه  ْن سر فر عر
اْخُتلِ ور

(5)،، 

رر  الر ُعبرْيُد اهللِ ْبُن ُعمر قر فر
ِعيد  امْلر  (6) ْن سر .: عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر يِّ

 ْقرُبِ

نْن أريِب  ، عر نْوىلر ُأ ِّ ُصنبري ةر  مر
 
ناء طر نْن عر ، عر يِّ  امْلرْقنرُبِ

ِعيد  ْن سر اآُل عر ور رر ، فر اَّر ُد ْبُن إِْسحر ُه حُمرم  فر الر خر  ور

ةر  ْيرر ُهرر
(7). 

ةا  [1127] ازر لِيل  إِجر ْن ُيوُسفر ْبِن خر ، عر ْينربر اْبنرِة أرَْحردر ىلر زر ْأُ  عر رر ِد ْبِن قر ، أنا نراِْصُ ْبُن حُمرم 

ُد ْبُن أرَْحردر ْبنِن حُمر  ، أنا أرُبو طراِهر  حُمرم  ِفيج اِحِد الري قر ْبِد الور ُر ْبُن عر ْعفر ُج، أنا جر ْيرر ْتِح الور نِد ْبنِن أريِب الفر م 

ِر ْبنِ  ْعفر ِد ْبِن جر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم   عر
د  ِحيِم، أنا أرُبو حُمرم  ْبِد الر  اَُّ ْبنُن  عر ، ثننا إِْسنحر نايِبج ، ثنا الِفْرير ي انر حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْبِد امْلرلِِك األرْزِديج  (1) ُد ْبُن عر ، قال أبو حاتم: ليس بقوي. اجلرح والتعديل )حُمرم  يج يج ُثم  امْلركِّ ِ ِْ ابِر  اْلبر  (.8/5، أرُبو جر

يج  (2)
ْلُت ْبُن ِدينرار  األرْزِديج اهلُنرائِ ْيب  الص  ُبو ُشعر ، امْلرْعُروُف بِامْلرْجُنوِن، مرتوك ناصبي. التقريب )، أر يج ِ ِْ  (.2947اْلبر

: ثقة، مَض ]1121. وانظر: تعليق املصنِّف عىل لفظة "ُمنراد "، برقم ]إسناده ضعيف جدا (3) ْيش   [.736[. ُخشر

ة واملريابة اِلْبنِ 283ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (4) اِصم". ( بعنوان: "ثتاب الت ْوبر  أيب عر

 [.1093سبق تفصيله، انظر: تعليق املصنِّف عىل احلديث ] (5)

رر بِن اخلرط اِب  (6) اِصم  بِن ُعمر ْفِص بِن عر رر بِن حر ُبو ُعريْ  ُعبرْيُد اهللِ بُن ُعمر ، أر ِويج در ، ثقة ثبت. مَض ]العر نر  [.1019امر

 [.1100مَض ] (7)
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نر  ْيامر ُة بُن ُسلر ْبدر ْيِه، ثنا عر ور اهر رر
(1)،  : الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر يِّ

ِعيد  امْلرْقرُبِ ْن سر ، عر رر ثنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن ُعمر

ُسوُل اهللِ  الر رر رْ : »قر تِي َلَخَّ ْيِل َلْوَِل َأْن َأُشقَّ َعَا ُأمَّ َأْو نِْصِف  -َُ َصََلَة الِعَشاِء إَِ  ُثُلِث اللَّ

ْيِل  ْيِل -اللَّ ْينِل  -؛ َفإِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  إَِذا َكاَن ُثُلُث اللَّ ْنَيا -َأْو نِْصنُف اللَّ نََمِء الند  ََ إَِ  السَّ  َننَز

 : َُ ِفَر َلنُه  َهنْل ِمنْن َسنائِل  َفُأْعطَِينُه َهْل ِمْن َداع  َفُأِجيَبُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغفِ "َفَيُقو ِْ َحتَّني  "ر  َفنَأ

َْ الَفْجرُ   .(2)« َيْطُل
ِحيح   ن  صر سر : حر الر قر ِمِذيج ور ْ الرتِّ ه ور اجر ُه اْبُن مر لر اآُل أرو  ور رر

(3). 

ِة"  ْيلر الل  اِئيج يِف "اليرْوِ  ور اآُل الن سر ور رر ور
(4). 

 ْ ْن حير اُ  أرَْحرُد: عر اآُل اإِلمر ور رر ْ   ور اْبُن ُنمر يرى ور
ْن ُعبرْيِد اهللِ  ،(5) عر

(6). 

نب ةر  نرر ْبنِن شر نِديِث ُعمر  الري الِنِث ِمنْن حر
ِ
يرنى يِف اجلُنْزء ْ نِديِث حير ُهور ِمنْن حر ور

ِل ِمنْن  ،(7) يِف األرو  ور

ِريِّ  ِديِث امْلِنْقر حر
(8). 

اِجيج احلر  [1128]  احلرج 
د  ُد ْبُن حُمرم   حُمرم 

نْيِ الر أرُبو احلُسر ُد ْبنُن قر نرا حُمرم  ثر د  : حر اُبوِريج افُِظ الن ْيسر

ِزيج  يِِّب امْلرْرور أرَْحردر أرُبو الط 
نْزُعُم أرن  أرَْحرندر ْبنِن  (9) نِديِث، ير ا لِْلحر ناعا ض  ا ور ابا ذ  انر ثر ثر ، ور نْيِ ْأِس العر بِرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالريِبج  (1)
د  الكِ ُبو حُمرم  ، أر نر ْيامر ُة بُن ُسلر ْبدر ، ثقة ثبت، ع. التقريب )عر  الُكْويِفج

د  ُبو حُمرم   (.4269، أر

: هو 850 الشيخ: مضوا ]إىل أيب ه. رجالإسناده صحيح (2) ايِبج ُعبرْينُد ا[. الِفْرير اِض، صناحب ثتناب "القندر". ور بُن امْلُْسترفر

[ ، ِويج در نر العر ُبو ُعرْيامر : هو أر رر : ]1019اهللِ ْبُن ُعمر يج امْلرْقرُبِ  [.1093] احلديث [. وانظر تعليق املصنِّف عىل1018[. ور

 فقط.167ك فقط. وسنن الرتمذي )( بذثر األمر بالسوا287سنن ابن ماجه ) (3)
ِ
اء  ( بذثر األمر بتأخ  الِعشر

 ( بذثر النزول فقط.484عمل اليو  والليلة ) (4)

اِِنج اخلراِريِفج  (5)  اهلرْمدر
  ْ ْبُد اهللِ بُن ُنمر ، ثقةعر ا   الُكويِفج  (.3668صاحب حديث من أهل السنة، ع. التقريب ) ، أرُبو ِهشر

ط اِن. ويف )9591املسند ) (6) ِعيد  اْلقر يرى ْبِن سر ْ . بذثر السواك فيهام وتنأخ  9592( عن حير اِِنِّ  اهلرْمدر
  ْ ْبِد اهللِ ْبِن ُنمر ( عن عر

 العشاء والنزول.

 [.1046مَض ](. وابن شبة: صدوَّ، 1292ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (7)

ي  )2/477َل أقف عليه، وجاء يف هداية العنارفني ) (8)
ثِ نِري  الت ُبنوذر ِعيلر امْلِنْقر نى ْبننر إِْسنامر ةر ُموسر نلرمر نا سر بر هنن(: 223( أن  أر

ن فر "ثتاب احلرِديث".  صر

وِذيج  (9) رج نى امْلرنْرور انر ْبنِن ِعيسر ْندر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن َحر اَُّ، ثنذا سناَّ ابنن عسناثر نسنبه، حُمرم  ر  يِّنِب النور ُبنو الط  ، أر نِيج ْسنعر ، ثنم الر 

"، وهي مدينة ثب ة مشنهورة منن مندن اجلزينرة. قنال ابنن عندي: يضنع احلنديث،  نْيِ ْأِس العر : نسبةا إىل "رر نِيج ْسعر الر  ور

= 
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ُعبرْيِد ْبِن نراِصح  
، ثن (1) اُرونر ِزيُد ْبُن هر ُهْم، ثنا ير ثر د  ، حر نِعيد  ِعيِد ْبنِن أريِب سر ْن سر ، عر

ِعيد  يرى ْبُن سر ْ ا حير

ِن الن بِيِّ  ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر :  عر الر َِ »قر ْينِل الَوَّ َِ  -إَِذا َكناَن نِْصنُف اللَّ ْينِل الَِخن ، -َأْو ُثُلنُث اللَّ

 : ََ ْنَيا َفَقا ََمِء الد  ََ اهللُ إَِ  السَّ ِجيَب َلُه  َهْل ِمْن َسائِل  َفُأْعطَِيُه ُسْ َلُه  َهْل َهْل ِمْن َداع  َفَأْستَ "َنَز

ِفَر َلُه  ِْ َف الَقاِرُئ ِمْن َصََلِة الَفْجرِ  "ِمْن ُمْسَتْغِفر  َفَأ   .(2)« َحتَّي َينَْفِجَر، َأْو َحتَّي َينَُْصِ
ِن، َعْن َأِِّب ُهَريْ  /أ[123]/  َمَّ ا َحِديُث َذْكَواَن َأِِّب َصالِح  السَّ  َرَة:َوَأمَّ

نْعد  امْلرْقنِديِسج  [1129] نُد ْبنُن سر ، أننا حُمرم  يرى اَِمِديج ْ اَُّ ْبُن حير نرا إِْسحر ر أرْخربر فر
ُبنو  ،(3) نا أر نر ْنبرأر أر

ْكر  اَُجرِّ  ُبو بر ، أبنا أر انر ِك اْبُن برِْشر
ْبُد امْلرلِ ، أبنا عر ِِنج الِب  البراِقفال  ، أنا أرُبو غر اتِيلر ْتِح اْبُن شر ، ثنا الفر يج

ِْ  أر  ِن ْبِن نر ُر ْبُن احْلرسر ْفص  ُعمر نْيص   -ُبو حر ُف بِنأريِب ُحفر ُيْعنرر ، ور لرنب  ناِِض حر ، ثننا  - (4)قر ءا إِْمنفالر

اب   ُل ْبُن إِهر م  ُمؤر
ةر  (5) ْيريرمر أرُبو خر ور

(6)    ْ الُِك ْبُن ُسعر : ثنا مر االر قر
(7)،  ، الِح  ْن أريِب صر ُش، عر ثنا اأْلرْعمر

ْيرر  ْن أريِب ُهرر ْن ُمْسلِم  عر ، عر اَّر ْن أريِب إِْسحر عر . ور
ِعيد  أريِب سر ةر ور

(8)  . ِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ اأْلرغر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُروبة يقول َل أر يِف الكذابني أسفق وجها ِمنُْه. وقال الذهبي: ثذاب. الكامنل يف الضنعفاء )وسمع = ( 7/559ت أبا عر

 (.6/503( لسان امليزان )3/458( ميزان االعتدال )3/13معجم البدان )

اِديج  (1) نُْجرر البرْغدر لر ، لني احلديث. التقريب )أرَْحرُد بُن ُعبرْيِد بِن نراِصِح بِن بر ةر ِصيدر ُف بِأريِب عر ، ُيْعرر ر  الن ْحِويج ْعفر  (.78، أرُبو جر

: مَض ]موضوع (2) اِجيج : هنو 858[. ويزيد: ثقة متقن عابد، مَض ]1067. وانظر ما سبق. احلرج  نِعيد  يرنى بنُن سر ْ حير [. ور

ْيس   ، ثقة ثبت، مَض ] ابُن قر ِعيد  ، أرُبو سر اِريج  [.1020األرْنصر

ْعِد بِن ُمفل (3) ْبِد اهللِ بِن سر ْعِد بِن عر ُد بُن سر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ْيِن، أر ْمس الدِّ ْيُ،، شر
ْدر األرِدْيب، البرلِ ناِرّي الص  نْ   األرْنصر ، ح بن ُنمر

ْؤُدُد، ثتبر اإِلنشر  السج ُل ور
ائِ ضر الفر ل ور سج الرت  ُه الن ظُم ور اتِب، لر ، الكر احِلّي، احلرنْبريِلّ ، ُثم  الص  ْيِن امْلرْقِديِسّ ِد الندِّ الِِح ِعنامر اء لِلص 

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ ِعْيلر  (.23/249عفال  النبفالء )هن(. س  أ650إِْسامر

بِنّي  (4) نان احلرلر ن بنِن طرْرخر ِْ نِن بنِن نر ُر بنُن احلرسر ، ُعمر ْفص  ُث، أرُبو حر دِّ اِِض امْلُحر نة  القر ُقْطنِّي: ثِقر ارر نالر الند  ْشنق، قر ناِِض ِدمر ، قر

. تويف ) ُدوَّ   (.14/254( س  أعفال  النبفالء )43/559بعدها. تاريخ دمشق ) هن( وقيل306صر

ِعيج الِعْجيِلج  (5) بر ِزْيِز بِن ُقْفل  الر  ْبِد العر اِب بِن عر ُل بُن إِهر م  ، صدوَّ له أوها ُمؤر  (.7030، د س. التقريب )، الُكويِفج

ْيِجيِّ وال طبعة سيف النِ. (6) مر (: َل ترد يف طبعة د. الدج ةر ْيريرمر أرُبو خر  )ور

ِ ج   احلررر
اد  د  ْرِب بِن شر ْ ُ بُن حر ، ثقة ثبت. التقريب وهو ُزهر يج

ائِ ةر الن سر ْيريرمر  (.2042)، أرُبو خر

ْ ِ ْبِن اخِلْمِس الت ِميِميج  (7) الُِك ْبُن ُسعر ، ال بأس به. التقريب )مر ِص الُكويِفج اُل: أرُبو األرْحور ُيقر ، ور
د  ُبو حُمرم   (.6440، أر

(8) ."  ثذا، وصوابه: "أريِب ُمْسلِم 
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ْن ُمْسلِم   ، عر
ابِت  بِيِب ْبِن أريِب ثر ْن حر عر ور

ُسنوُل  (1) نالر رر : قر ناالر  قر
نِعيد  أريِب سر ةر ور ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ اأْلرغر

نَنا  هللَ إِنَّ ا: »اهللِ  ََ َرب  ْيِل َنَز : َهنْل  ُيْمِهُل َحتَّي إَِذا َكاَن َشْطُر اللَّ ََ ْنَيا َفَقنا نََمِء الند  إَِ  السَّ

 ِمْن ُمْسَتْغِفِر َفُيْغَفَر َلُه  َهْل ِمْن َداع  َفُيْسَتَجاَب َلُه  َهْل ِمْن َتائِنب  َفنَأُتوَب َعَلْينِه  َحتَّني َينَْفِجنرَ 

ُْ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  اْلَفْجُر، ُثمَّ   .(3)«  (2) َيْرَتِف
 ،(5)أنبأنا هادي بن إسامعيل ،(4)أخربنا إسحاَّ بن حييى، أبنا عيسى بن سفالمة  [1130]

انِِعيج  ي انر احلافظ، ثنا عيل بن العباس امْلرقر أبنا أبو طاهر ابن عبد الرحيم، أنا أبو حممد ابن حر
(6)، 

، عن األعمش، عنن أيب صنالح، عنن أيب هرينرة أو ثنا مالك بن ُسعر  ،(7)ثنا حييى بن حسان    ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".ثذا، وصواب (1)  ه: "أريِب ُمْسلِم 

ْيِجيِّ وال طبعة سيف النِ. (2) مر (: َل ترد يف طبعة د. الدج اىلر عر تر كر ور برارر ِفُع تر ْرتر  )ُثم  ير

اَّر وحدآل، بنحوآل. وخرجناآل هناك.1114. وقد مَض ]حديث صحيح، وهذا إسناد حسن (3)  [ من طريق أريِب إِْسحر

ناتِي738إسحاَّ بن حييى: مَض ] اْبُن شر : سنبقا ][. ور ِِنج الِنب  البرناِقفال  ُبنو غر أر : مَضن ]911لر ور نانر [. 796[. واْبنُن برِْشر

: ثقة فقيه جليل، وثان ثري  اإلرسال والتدليس، مَض ] بِيب  حر ُن، ثقنة ثبنت، 878ور ام  اُن الس  ْثور : هو ذر الِح  أرُبو صر [. ور

 [.836مَض ]

نةر يف 747، ح2/97( الدميجي[ ])703وأخرجه اَجري يف الرشيعة ]) ْيريرمر ( سيف النِ[ به، لكنه َل ينذثر أبنا خر

 اإلسناد.

 احلر  (4)
ابِت  اَِلِ بِن ثر ةر بِن سر فالرمر ى بُن سر ائِم ِعْيسر ُبو العزر أر ْضِل ور ُبو الفر ، أر انر ر  ُر، ُمْسنُِد حر م  ْيُخ، امْلُعر اِِنج الش  ْيخاا ر  انر شر ، اخلري ا ، ثر

نرةر ) ا ر سر اثناا، مر ناا سر يِّ . س  أعفال  النبفالء )652در ُشهور  ا   ور عر ا   ور ِة عر ْن مائر  (.23/280هن( عر

ن ْبن عيلّ  (5) ر ْبنن احلسنن بنن عنيل ْبنن ْبن أريِب حممد احْلر  هادي ْبن إسامعيل ْبن احْلرسر ن ْبن عيّل ْبن ُعمر ن ْبن عيّل ْبن احْلرسر سر

الر الّسنمعاِّن: ثنان ْيني، اإلصبهاِّن، قر لروّي، احُلسر يِلّ ْبن أريِب طرالِب، الرّشيف أبو املحاسن اْلعر يِلّ ْبن احُلسني ْبن عر نُه  عر لر

ا. تويف در بغداد حاجا رر  (.11/107هن(. تاريخ اإلسفال  )507هبا سنة ) تقدج  ووجاهة، وصيت وُشْهرة ببلدآل، ور

يِلج  (6) لِْيِد البرجر ب اِس بِن الور يِلج بُن العر ِن عر ُدوَُّ، أرُبو احلرسر ُث، الص  دِّ ْيُخ، امْلُحر ارر الش  نُه الند  قر ث  ، ور ، الُكنويِفج انِِعيج ، قنال ، امْلرقر ُقْطنِيج

ر.  نة التني ختتمنر هبنا النسناء، يعنني اخِلنامر انِِع، وهو َجع ِمْقنرعر السمعاِن: ثان يبيع اخُلْمرر بالكوفة، وهذآل النسبة إىل امْلرقر

نرةر ) ( سن  أعنفال  الننبفالء 12/384( األنسناب )136( سنؤاال  احلناثم )315هن(. سنؤاال  َحنزة )310ُتُويّفر سر

(14/430.) 

ِ ج حييى ب (7) ْيل  احلررر اد  ن حسان بن ُسهر و  اِِنج الكنويف، حندث عنن عبند املجيند بنن عبند العزينز بنن أيب رر ، أبو زثريا احلرس 

ْ ِ بن اخِلْمِس ووثيع بن اجلراح، روى عنه ابنه عيل وأبو حاز  إبراهيم بن حممد احلْضمي وحييى بنن  ومالك بن ُسعر

= 
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، عنن أيب هرينرة وأيب سنعيد. )وعنن  (1)عن أيب سعيد. وعن أيب إسحاَّ، عنن ُمْسنلِم   نرِّ األرغر

، عن أيب هريرة وأيب سعيد(  رِّ م  األرغر
، عن أيب ُمْسلِ بِيب  حر

إن اهلل : »قاال: قال رسنول اهلل  (2)

هل من مستغفر فيغفر له  "فيقوَ:  نزَ إ  السَمء الدنيا الليل (3)يمهل حتي إذا ذهب شطر 

 .(4)« حتي ينشق الفجر، ثم يرتفْ "هل من داع فيستجاب له  هل من مذنب فأتوب عليه 
ْبندر  [1131] ي نانر قنال: ثننا عر اُن، ثننا حممند بنن عبند اهلل وهبذا اإلسناد إىل أيب حممد ابن حر

ثنا مالك بن سع ، عن األعمش، عن أيب إسحاَّ، عنن األغنر أيب مسنلم، عنن  ،(5)املقديس 

 .(6)، نحوآل أيب هريرة وأيب سعيد، عن النبي 
نِد ْبنِن أريِب  ،(7)أخربنا أبو احلجاج احلافظ، أبنا حممد بن مؤمن  [1132] نُد ْبنُن حُمرم  أنا حُمرم 

ْرب   حر
أنا احلسنني بنن أَحند بنن طلحنة، أبننا عنيل بنن  ،(9)بارك بن املبارك بن صدقة أنا امل ،(8)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.240 - 2/239( اإلثامل البن ماثوال )1478، برقم3/2047حممد بن صاعد. املتفق واملفرتَّ للخطيب ) =

(1) ."  ثذا، وصوابه: "أريِب ُمْسلِم 

 ما بني القوسني ثتبه أعىل السطر، وثتب بعدآل: "صح". (2)

 يف املطبوعة: "وسط". (3)

يى بنن حسنان توبنع ثنام يف اخلنرب السنابق. إسنحاَّ بنن حيينى: مَضن . حيحديث صحيح، وهذا إسناد حسن باْلتابعو (4)

ِحيِم: مَض ]738] ْبِد الر  أرُبو طراِهر  اْبُن عر : هو أبو الشيخ األصبهاِن، مَض ]850[. ور ي انر  [.929[. وابن حر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.88احلديث أخرجه أبو الشيخ يف "ذثر األقران" ) 

 لقر ".يف املطبوعة: "ا (5)

اِعنيج  ْيامن اخلُزر بند اهلل بنن بكنر بنن ُسنلر د بن عر اِِنج امْلرْقنِديِسج وهو حُمرم  ننْعر نن الص  ُبنو احْلرسر ، وُيقنال: اهلاشنمي، منوالهم، أر

ْيِت امْلرْقِدِس، صدوَّ، س.  ِزيُل بر ، نر نِْجيج  (.6003التقريب )اخلرلر

اِزيج  (6)  األرْهور
اد  ى بِن ِزير اُن: هو اْبُن أرَْحردر بِن ُمْوسر ْبدر ، حافظ حجة، مَض ] عر الِْيِقيج  [.744اجلرور

 ه املصنِّف.( ومن طريقه أخرج89احلديث أخرجه أبو الشيخ يف "ذثر األقران" )

د ْبن عبد املؤمن ْبن أريِب الفتح (7) وري، املقديس، الصناحلي، ثنان منن بقاينا الشنيوخ حُمرم  ْبد اهلل  الصج ، شمس الّدين، أرُبو عر

 (.15/673هن(. تاريخ اإلسفال  )690املسندين يِف زمانه، تويف سنة )

ِد اْبنن الن نْريِسّ الش   (8) مر ْبِد الص  ْرب  بِن عر ِد بِن أريِب حر ُد بُن حُمرم  ِن حُمرم  نانر ْيُخ، أرُبو احلرسر ثر ، ور ادر اء بِبرْغندر رر نعر ند الشج ، األرِدْينب، أرحر

يِّئر  اتِباا سر نرةر ) ثر ا ر سر ، مر ِريفاا، نرِدياما ِف، ظر ِج  (.22/291هن(. س  أعفال  النبفالء )626الت 

نندقة (9) ْمسننار اخلّبنناز، تننويف سنننة )املبننارك ْبننن املبننارك ْبننن صر ُبننو الفضننل البغنندادّي السِّ هننن(. تنناريخ اإلسننفال  562، أر

= 
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، ثننا عبند  ني ار  نُْصنوِر بنِن سر َْحرنُد ْبنُن مر اُر، ثننا أر نف  ، أننا إسنامعيل بنن حممند الص  انر حممد ابن برِْشر

الِح   ْيِل ْبِن أريِب صر ْن ُسهر ، عر ر  ْعمر الرزاَّ، أبنا مر
ال: قال رسنول اهلل عن أبيه، عن أيب هريرة ق ،(1)

« : :َفمن يسألني -ثَلثا  –أنا اْللك، أنا اْللك  "ينزَ اهلل   كل ليلو إ  سَمء الدنيا فيقو ،

، فَل يزاَ كذلك حتني يطلنْ "فأعطيه  من يدعوِّن فأستجيب له  من يستغفرِّن فأِفر له 

 .(2)« لفجرا
نر  [1133] ْنبرأر ، أر اِزيِّ  اْبُن الشِّ ر

 ِْ ُبو نر ا أر نر ر ، أبننا ِهبرنُة اهللِ أرْخربر ْرِديج ور نْهرر  السج
د  ُر بُن حُمرم  ا ُعمر

نْفور  نيِلِّ اْبنُن صر ، أبنا أرُبو عر انر  اْبُن برِْشر
نْيِ ، أبنا أرُبو احلُسر

د  اُد ْبُن حُمرم  رر
، أنا طِ ْبيِلج ، ثننا ْبُن أرَْحردر الشِّ انر

ا   الرِّ  ْنيرا، ثنا أرُبو ِهشر ْكِر اْبُن أريِب الدج ُبو بر بِيِب أر ْن حر ِش، عر ِن اأْلرْعمر ، عر
ْفُص ْبُن ِغيراث  ، ثنا حر اِعيج فر

ُسنوُل اهللِ  نالر رر : قر ناالر ةر قر ْينرر أريِب ُهرر  ور
نِعيد  نْن أريِب سر ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر اَّر أريِب إِْسحر  ور

ابِت  : ْبِن أريِب ثر

ْيِل َأَمَر ُمنَادِ » ْيِل َأْو ُثُلُث اللَّ ُيْسنَتَجاب َلنُه   (4) َهنْل ِمنْن َداِعني":َفنَاَدَ (3) يإَِذا َمىَض َشْطُر اللَّ

 .(5)« "ائِب  ُيَتاب َعَلْيِه َهْل ِمْن َسائِل  ُيْعَطي ُسْ َلُه  َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفر  ُيْغَفر َلُه  َهْل ِمْن تَ 
نِد ْبنِن  [1134] رم  نْن حما ، عر ْفص  ، ثنا حر ا   : ثنا أرُبو ِهشر الر ْنيرا، قر ا اإِلْسنراِد إىِلر اْبِن أريِب الدج هِبرذر ور

ِن الن بِيِّ  ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر ةر لرمر ْن أريِب سر و، عر ْمر  : عر ادر زر ُه، ور َْ الَفْجنرُ »، ِمرْيلر /  .(6)« َحتَّي َيْطُلن

 /ب[123]
نةر  انر ْرجر نه  وأما حنديث سنعيد بنن مر ، وأمج

نار  ، أبنو يرسر
نار  وهنو أبنو احلُبرناِب سنعيد بنن يرسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (12/287.) 

ْيُل  (1) نِ  ُسهر ام  انر الس  ْثور الِح  ذر ، صدوَّ تغ  حفظه بأخرة، ع. التقريب )بُن أريِب صر ِِنج ِزيدر امْلردر ُبو ير  (.2675، أر

، مَضن ] (2) نناِِلج : هنو النِّعر نةر ْلحر : مَضنن853احُلسنني ْبنن أَحند ْبننُن طر نانر اْبنُن برِْشر اُر: مَضنن 742 ][. ور نف  ِعْيُل الص  إِْسنامر [. ور

: ثقة حافظ، مَض ]741] ي ار  نُْصوِر بِن سر أرَْحرُد ْبُن مر  [.952[. ور

اَِّ، هبذا اإلسناد. وصححه شعيب األرنؤو 7792وأخرجه أَحد ) ز  ْبُد الر  نرا عر ثر د   . يف املسند ( حر

ا". (3) ُة: "ُمنراِديا  ثذا، واجلاد 

".ثذا، واجلاد   (4) اع   ُة: "در

 [.1119مكرر ] (5)

 [.1120مكرر ] (6)
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ةُ  انر ْرجر مر
 ، عن أيب هريرة: -  (1)

 " لِيطِيِّ فقد ثتبته يف "األحاديث اإلهليا "، وهو يف "جزء الس 
(2). 

أنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد  ،(3)أنبأنا عبد اهلل بن أيب الطاهر بن حممد املرداوي  [1135]

ِزيج  الواحد بن أَحد احلافظ، أنا أبو املظفر عبد الرحيم بن عبند الكنريم امْلرنْرور
ْبندر  (4) نا، أرن  عر هِبر

نِد ْبنِن ُعبرْينِد اهللِ امْلرْحِمنيج  ُن ْبُن حُمرم  ُهْم، أنا ُعرْيامر ر اِوي  أرْخربر ْضِل الُفرر ِد ْبِن الفر أننا عبند  ،(5) ْبنر حُمرم 

اِيينِيج  رر امللك بن احلسن اإِلْسفر
ب ناُس  ،(6) ، ننا اْلعر اِيينِيج رر ةر يعقوب بن إسحاَّ اإِلْسنفر انر ور أنا أبو عر

نعْ  ِع، ثننا سر رِّ ، ثننا حُمرنارِضُ ْبنُن امْلُنور وِريج  الندج
ند  نِعيد  ْبُن حُمرم  ُد ْبنُن سر

نِعيُد  (7) ِِن سر ر : أرْخنربر نالر ْبنُن قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف، والصحيح أن ابن مرجانة غ  ابن يسار. انظر: هتذيب الكامل ) (1)  (.121/ 11/50ثذا قال املصِّ

: مَض ] ار  سر : ستأيت ترَجته يف احلديث التاِل.995وابن ير ةر انر ْرجر  [. وابن مر

 (.2/1278وانظر موارد ابن عساثر ) (.1271ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (2)

، من أهنل نيسنابور، قنال السنمعاِن: وهو أبو العباس حممد بن أَحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم التميمي السليطي

النروض الباسنم يف تنراجم شنيوخ احلناثم ( 194 - 7/193ثان شيخا صناحلا سنديدا حسنن السن ة. األنسناب )

(773.) 

ا منن أبنناء التسنعني، الشيخ الصالح أبو عبد الرَحن عبد اهلل بن أيب الطاهر بنن حممند املقنديس املنرداوي (3) نرا ، ثنان معم 

 (.53/238هن(. ذيل تاريخ اإلسفال  )721تويف سنة )

ِحيِم اْبنُن احلرن (4) ْبنُد النر  نِر عر ف  ُبنو امْلُظر يِن، أر ْخنُر الندِّ ُث، فر ندِّ ُة، امْلُْفتِي، امْلُحر فال مر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ْبنِد الش   عر
نْعد  بِنْ ِ أريِب سر افِِظ الكر

ِزيج  اِِنِّ امْلرنْرور نْمعر نُْصنوِر اْبنن الس  ِد بِن مر ِريِم بِن حُمرم  ناما الكر ظ  نانر ُمعر ثر نافِِعي ة بِبلندآل، ور نة الش  اسر ْينِه ِرير ، انتهنت إِلر نافِِعيج ، الش 

 (.22/107هن(. س  أعفال  النبفالء )618حمرتماا، ما  سنة )

ِد بنِن ُعبرْينِد اهللِ امْلرْحِمنيج ال (5) ُن بُن حُمرم  و ُعرْيامر ْمر  ْدُل، امْلُْسنُِد، أرُبو عر ْيُخ، العر نْحبرة ش  ننر الصج سر نانر حر ني، ثر ، امْلُزثِّ ناُبوِريج ، الن ْيسر

ة، تويف سنة ) الِعرْشر  (.18/579س  أعفال  النبفالء )هن(. 481ور

اَّر بننِن األرزْ  (6) ننِد بننِن إِْسننحر ننِن بننِن حُمرم  ْبننُد امْلرلِننِك بننُن احلرسر ننْيم  عر ُبننو ُنعر ، أر ننانر اسر نناَِلُ، ُمسنننُِد ُخرر ننْيُخ، العر ننِريج الش  ننِر األرْزهر ، هر

ْثريررر الكِترناِب  نُْه أر ى عر ور رر ِحيح(، ور انرة بكترابه )الص  ور بِيِه احلرافِظ أريِب عر اِل أر ْن: خر ثر عر د  ، حر اينِيج رر ُن بنُن  اإِلْسفر نُه: ُعنرْيامر أروُثل 

نةا  ناحِلاا ثِقر ُجنفالا صر نْيم  رر ُبو ُنعر انر أر الر عبد الغافر: ثر ،  قر  امْلرْحِميج
د  نْيم ِسنّت ِسنننِْير حُمرم  نانر ألريِب ُنعر نةر ثر انر ور ُبنو عر نا ر أر ملر نا مر . ور

ننرةر ) ْيم  سر ُة أرْشُهر، تويف أبو ُنعر عرشر اِجِم 17/71هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء )400ور نرر نبِيل الن ِقني يف تر لسر (. وانظنر: الس 

ِقّي )  (.101شُيوخ البريِهر

 (.2237. التقريب )4املدِن، صدوَّ يسء احلفظ، خت    سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري (7)



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 548 
 

ةر  انر ْرجر مر
ُسوُل اهللِ  (1) الر رر ُقوُل: قر ةر ير ْيرر ا ُهرر بر ِمْعُت أر : سر الر ْنَيا لَِشْطِر : »قر ََمِء الد  َُ اهللُ إَِ  السَّ َينِْز

ْيِل  ْيلِ  –اللَّ : َمْن َيْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه  َأْو َيْسنَأُلنِي َفُأْعطَِينُه  -اآلِخرِ  َأْو لَِشْطِر اللَّ َُ ُثنمَّ  َفَيُقو

َ َعِديم   َْ َِ : َمْن ُيْقِرُ   َُ  .(3)« َوِل َظُلوم   (2) َيُقو
ا اإِلْسننرادِ  [1136] هِبرذر ْمنِرو ْبنِن  ور َْحرِن ُهنور اْبنِن عر ْبنِد النر  نالُِح ْبنُن عر : ثننا صر نةر انر ور إىِلر أريِب عر

احْلراِرِث 
ل   ،(5) (4) ُن ْبُن بِنفالر ْيامر ، أنا ُسلر مر ْرير ثنا اْبُن أريِب مر

ِِن  ،(6) ر : أرْخنربر نالر  قر
نِعيد  نْعِد ْبنِن سر نْن سر عر

ةر  ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر انرةر ْرجر ِعيُد ْبُن مر فِينِه: سر ْعنِني: بِِمرْيلِنِه، ور ْينِه، ير لر ىل  اهلُل عر ِن الن بِيِّ صر ُثنمَّ َيْبُسنُ  »، عر

َ َعِديم  َوَِل َظُلوم   َْ َِ : َمْن ُيْقِرُ   َُ  .(7)« َيَدْيِه َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َفَيُقو
بن الشاعر، عن حمارض، فوقع لننا بندال عالينا. وعنن هنارون عن حجاج ا (8)رواآل مسلم 

ْييِلِّ 
، فوقع لنا عاليا، واحلمد هلل. ،(9)األر ل  نر ْبِن بفاِلر ْيامر  عن ابن وهب، عن ُسلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعيُد  (1) نةر سر انر ْرجر نُه، ثقنة فاضنل. ْبنُن مر نُة: ُأمج انر ْرجر مر ، وهنو سنعيد بنن عبند اهلل القنر  العنامري، أبنو عنريامن احلجنازي، ور

 (.2388ب )التقري

ن (2) عر ُهنور ُمْعنِد   ور نرر فر ا اْفترقر ُجنُل إِذر اُل: أرْعندر ر الر  ْعنرى فاِعل. ُيقر ِعيل بِمر آُل، فر ءر ِعنْدر ِذي الر  ر ِديم: ال  . النهاينة العر نُدو   عر ِديم  ور

ة: عد . املنهاج ُشح صحيح مسلم )3/192)  (.6/38( ماد 

ْبنِد ا إسناده صحيح. (3) ُد ْبنُن عر : مَضن ]حُمرم  اِويج الُفنرر اِحنِد: هنو الضنياء املقنديس. ور : ثقنة 1088لور وِريج ب ناس  الندج عر [. ور

: صدوَّ له أوها ، مَض ]742حافظ، مَض ] حُمرارِض   [.937[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر التاِل.377احلديث أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )

( الريقنا  البنن قطلوبغنا 4/408منه بمِ، وحمله الصدَّ. اجلرح والتعنديل )املِي، قال ابن أيب حاتم: سمعت  (4)

(5/296.) 

(5) .) ِزيُد ْبُن ِسنران  ير  ورد  يف هذا املوضع زيادة يف املطبوعة )ور

ِ ج الت ْيِميج  (6)  الُقرر
ل  ُن بُن بفاِلر ْيامر ، ثقة، ع. التقريب )مر  ُسلر ِِنج  امْلردر

د  ُبو حُمرم  ُهم، أر  (.2539ْوالر

، ثقة ثبت فقيه، مَض ] صحيح، وهذا إسناد حسن لجل عبد الرْحن، وقد توبْ. (7) ِعيد  : هو سر مر ْرير  [.1110اْبُن أريِب مر

: ثننا ابنن أيب منريم، ( ثنا صالح بن عبد الرَحن ويزيد بن سننان قناال378احلديث أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )

 به. ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختري  املصنِّف.

اِعِر: ثقة، مَض ]171)-(758صحيح مسلم ) (8)  [.737[. وابن وهب: هو عبد اهلل، ثقة، مَض ]779(. اْبُن الش 

ِعيد بن اهليريم بن حممد ابن اهليريم بن ف وز السعدي (9) ، ثقة فاضل. التقريب )هارون بن سر ْييِلج
 (.7230، أرُبو جعفر األر
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ِع يف صحيح مسلم سوى هذا احلديث. رِّ ارِضِ ْبِن امْلُور ُحر
 وليس ملِ

، أننا أبنو  أخربنا به عاليا عىل هذا: حييى بن حممد، أنبأنا أبو صنادَّ [1137] نب اح  ابنن صر

يرنى  ْ  بنِن احلرناجِّ بنن حير
ند  َْحرنُد ْبنُن حُمرم  ب ناِس أر ُبنو العر ، أنا أر ِن اخِللرِعيج ، أنا أرُبو احلرسر ةر اعر حممد ابن ِرفر

ُل  دِّ اإِلْشبِْييِلج امْلُعر
سنة ثفالث  (2)ثنا أبو الفضل حممد بن عبد الرَحن بن عبد اهلل بن احلارث  ،(1)

اطِيج وَخسني وثفال ثمئة، ثنا أبو الفضل العبناس بنن الفضنل بنن ينونس األرْسنفر
بمكنة سننة  (3)

نْعِد ْبنِن  نْن سر ، عر
ل  ِن ْبنِن بِنفالر ْيامر ، عنن ُسنلر ْينس  ثفالث وثامننني ومئتنني، ثننا إسنامعيل ابنن أيب ُأور

ِعيد   سر
ن (4) : قر نالر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر انرةر ْرجر ِعيُد ْبُن مر ِِن سر ر : أرْخربر الر ُسنوُل اهللِ قر  إن اهلل : »الر رر

ينزَ إ  سَمء الدنيا حْي يبقي ثلنث اللينل فيقنوَ تعنا : منن يندعوِّن فأجيبنه  منن يسنألني 

 .(6)« وِل ظلوم (5)فأعطيه  ثم قاَ: يبس  يده فيقوَ: من يقر  َِ عدم 
ِعنيج  [1138] ، أننا اخِللر نةر اعر ، أبننا ابنن ِرفر ب اح  ، أبننا أبنو أخربنا سعد بن حممد، أنبأنا ابن صر

اُز، أبنا أبو العباس حممد بن جعفر بن ثامل  حممد عبد الرَحن بن عمر بن حممد بن سعيد البرز 

ُف  (7)احلْضمي  فال  يرى ْبُن أريجوبر ْبِن براِدي العر ْ ا حير ِري  ثر  ،(8)قراءة عليه وأنا حارض أسمع، ثنا أرُبو زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرنى اإِلْشنبِييِلج  (1) ْ ِد بنِن احلرناجِّ بنن حير ب اِس أرَْحرُد بُن حُمرم  ُبو العر ُة، أر ُث، الريِّقر دِّ اُ ، امْلُحر ْينِه اإِلمر لر نى عر ن، اْنترقر ر ِْ ِزينُل ِم ناِهُد، نر ، الش 

ننرةر ) ا ر سر ، مر فْهم   ور
ة  ْعِرفر اِحبر مر انر صر ثر ْيِه احلرب ال، ور لر ، وأرثنرى عر ةا ِدْيدر اءا عر ْجِزيج أرجزر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 415السِّ

(17/329.) 

 ( وقال: أتى بخرب باطل.7/297يزان )ذثرآل الذهبي يف امل (2)

البِي، قال الدارقطني: صدوَّ. وقال مسلمة: ثقة. وقنال النذهبي: ثنان صندوقا حسنن احلنديث جناورا بمكنة.  (3)

 (.5/458( الريقا  البن قطلوبغا )6/761( تاريخ اإلسفال  )143هن(. سؤاال  احلاثم )283تويف سنة )

  سعيد".تصحف يف املطبوعة إىل "سعيد بن أيب (4)

 ثذا. (5)

: مضوا ] (6) : صدوَّ أخطأ يف أحاديث من حفظه، مَض ]998رجال اإلسناد إىل اخِللرِعيِّ ْيس   [.737[. ابن أيب ُأور

ِعي اِ  )  ( من طريقه أخرجه املصنِّف.484احلديث أخرجه اخِللرِعيج يف العاُش من اخِللر

ر ْبن حممد ْبن ثامل احلْضميج  (7) ان، ذثرآل الذهبي يف وفيا  )حممد ْبن جْعفر ه  ُبو العّباس، وُيعرف بابن الد  هنن(. 341، أر

 (.7/771تاريخ اإلسفال  )

، صدوَّ، س. التقريب ) (8) يج ِ ِْ
ُهُم، امْلِ ْوالر ِِنج مر  (.7509اخلرْوالر
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فالل، حدثني سعد بن سعيد، أخربِن سنعيد ثنا سعيد بن احلكم بن أيب مريم، أبنا سليامن بن ب

، عن أيب هريرة، عن رسول اهلل  انرةر ْرجر إن اهلل ينزَ إ  السَمء الندنيا حنْي يبقني »قال:  بن مر

تبار  وتعا  من يستغفرِّن فأِفر له، منن يندعني فأجيبنه،  :ثلث الليل أو نصف الليل فيقوَ

َ َعُدوم  َوَِل َظُلوم  َمْن ُيقْ  :، ثم يبس  يده فيقوَ"من يسألني فأعطيه َْ َِ  .(1)« ِرُ  
الِد  و هو عندنا لُِعْقبرةر ْبِن خر

 .(3) "جزء أيب سعيد األرشر ِّ "عن سعد بن سعيد: يف  ،(2)
كر يف "صحيحه" أحاديث أيب هريرة  [1139] ارر ِد بِن شر  أرَْحرُد بُن حُمرم 

اِمد  ذثر اإلما  أرُبو حر

رِّ  يف النزول: حديث أيب عبد اهلل األرغر
رْ  ،(4) ةر وأيب صالح، وسنعيد بنن مر لرمر ، وأيب وأيب سر نةر انر جر

ب عليها: "باب ذثر ما جاء يف قرب العبد من ربه بتقربه إياآل"، ثم قال  ، عنه، وبو  رِّ مسلم األرغر

 أخبار قد صحت، فالواجب عىل ذي العقل:»بعدآل: 
اها بالقبول. -  أن يعرتف بصحتها ويتلق 
 وبذل ِعْلِم ما  فى عليه منها إىل عامله. -
ْيل بن ِعيراض  من أنه قال: إذا قال اجلهمني:   (5).( وال يكيف النزول )............ - ُفضر

منن  اخلنرب ثفر  برب ينزل ويصعد. فقال: آمنت برب يفعل ما يشناء. والنذي ذثنر يف هنذا

ُشائطها وصحت بنينا  أهلهنا، ثنم يكنون عنند  ف ن ذلك إذا أخرجت االستغفار والسواك

 .(6) «وجودها حتقيق املوعود ملا عرف من العهود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِس  وهو ابن –رجال إسنادآل إىل عبد الرَحن  (1) فنيام  "حييى بن حممند"[. سعد بن حممد: هو نفسه 998: مضوا ]-الن ح 

 [.922قاله ابن حجر، مضت ترَجته ]

ِعي اِ  )  ( من طريقه أخرجه املصنِّف.485احلديث أخرجه اخِللرِعيج يف العاُش من اخِللر

ُكوِِنج  (2) الِِد ْبِن ُعْقبرةر الس  ُر، صدوَّ، ع. التقريب )ُعْقبرُة ْبُن خر د  ، امْلُجر  الُكويِفج
ْسُعود  ُبو مر  (.4636، أر

 األرشر ِّ ) (3)
ِعيد   (.24جزء فيه من حديث أيب سر

نِْديج 
نْي  الكِ ِعيِد بِن ُحصر ْبُد اهللِ بُن سر ، ثقة، ع. التقريب ) وهو عر  األرشر ج

ِعيد  ، أرُبو سر  (.3354الُكويِفج

، ثقة، ع. التقريب ) (4) ِِنج ْبِد اهللِ امْلردر ُبو عر ، أر رج غر
ُن األر ْلامر  (.2478سر

 سقط بمقدار أربع ثلام  تقريباا. (5)

اِرك: مَضن ] (6) : هنو ابنُن 903أبو حامد بن شر ةر نلرمر ُبنو سر أر ، ثقنة مكرينر، مَضن ][. ور نْوف  َْحرِن بنِن عر ْبنِد النر  ُبنو 867عر أر [ ور

= 
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 ديث سعيد بن اْلسي ب عن أِّب هريرة:وأما ح

 .(1)فقد ثتبناآل يف اجلزء اخلامس عند ذثر الساعة 
 وأما حديث عطاء بن يزيد عن أِّب هريرة: 

 /أ[124/ ] .(2)فقد ثتبناآل يف اجلزء الرياِن 

 وأما حديث عطاء مو  أم ُصَبيََّو عن أِّب هريرة: 

 .(3)وهو عندنا يف مسند الدارمي 
ا أر  [1140] نر ر أرْخربر نر فر فال  اْبُن عر ةر ور امر اِج احلرافُِظ، أنا اْبُن ُقدر ُبو احلرج 

ْيبرانر ح (4) اْبُن شر  ور
اْبننُن ُتب ننع   ور

نْبرننل   (5) نناُلوا: أنننا حر . قر نناِريِّ : أبنننا اْبننُن الُبخر ننالر قر
، أنننا اْبننُن  ،(6) نننْيِ أبنننا اْبننُن احُلصر

ْبُد اهللِ ْبُن أر  ،(7)امْلُْذِهِب  ، ثنا عر طِيِعيج ِديل أنا القر نِي أريِب، ثنا اْبُن أريِب عر ثر د  ، حر َْحردر
ِد ْبنِن  ،(8) ْن حُمرم  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُن، ثقننة ثبننت، مَضنن ] = ننام  اُن الس  ْثننور : هننو ذر ننالِح  : ]836صر ننةر انر ْرجر اْبننُن مر : ثقننة، مَضنن 1135[. ور ننرج ُبننو ُمْسننلِم  األرغر أر [. ور

[1068.] 

 انظر ]      [. (1)

 انظر ]      [. (2)

 [.1100مَض احلديث برقم ] (3)

ننلِّم ْبنن مّكننّي ْبنن خلننف (4) نند ْبنن املُْسر ييّْسنن، املسنّلم ْبنن حُمرم  ، القناِض اجلليننل، املُْْسننِد، شننمس الندين، أبننو الغننائم ابننن عنفاّلن القر

 (.15/404هن(. تاريخ اإلسفال  )680 سنة )الّدمشقّي، الكاتب، شيخ جليل نبيل، سمع "مسند أَحد" من حنبل، تويف

: هو املصنِّف. (5)  الراوي عن ابن ُتب ع 

اِهيمر  ِد ْبِن إِْبرر ْدِر ْبِن ُتب ِع ْبِن حُمرم  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن بر ، ْبِن ُج  وهو أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ناِِلج س  ب اِس اْلعر ُبو اْلعر يِن أر ِقيج الدِّ ، تر يج بركِّ ْ   اْلبرْعلر هر

نرةر ) ر سر فالِح، ُتُويفِّ  (.28هن(. معجم الشيوخ للسبكي )748امْلرْعُروُف بِاْبِن الص 

ْبِد اهللِ بِن  (6) نْبرُل بُن عر ْبِد اهللِ حر ُبو عر أر ، ور يِلل ، أرُبو عر ِقي ُة امْلُْسنردينر يج بر
اِسطِ ةر الور ادر عر ِج بِن سر رر ، فر ُ نربِّ ، امْلُكر نايِفج صر ، الرج اِديج ، ُثم  البرْغدر

، تويف سنة ) نْيِ ْن ِهبرِة اهللِ بِن احُلصر ِه عر اِوي )امْلُْسنرِد( ُثلِّ  (.21/431ء )هن(. س  أعفال  النبفال604رر

ْهنب   (7) نيِلِّ بنِن أرَْحرندر بنِن ور نِد بنِن عر نيِلِّ بنِن حُمرم  نُن بنُن عر نيِلل احلرسر ُبو عر اَِّ، أر اَِلُ، ُمْسنُِد الِعرر اُ ، العر ، ، ال الت ِميِمنيج اإِلمر اِديج برْغندر

أرمريرنُل ِمنْنُه، منا  سننة ) ى ِمنْنُه، ور نْ آل أرقنور غر ، ور لرنب  طر  ور
ِديث  اِحبر حر انر صر اِعُظ، اْبُن امْلُْذِهِب، ثر هنن(. تناريخ 444الور

 (.17/640( س  أعفال  النبفالء)8/393بغداد )

لرِميج  (8) ِديل السج اِهْيمر بِن أريِب عر ُد بُن إِْبرر ، ثقة، ع. التقريب )حُمرم  يج ِ ِْ و البر ْمر   (.5697، أرُبو عر
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يِّ   امْلرْقرُبِ
ِعيد  ِعيِد ْبِن أريِب سر ْن سر ، عر اَّر ِفي ةر إِْسحر ْوىلر ُأ ِّ صر  مر

 
طراء ْن عر نالر أريِب  -، عر ْبنُد اهللِ: قر نالر عر : قر

اُب"  ور ُهور الص  ، ور ْعُقوُب: ُصبري ةر الر ير قر ُسنوُل اهللِ -"ور نالر رر : قر نالر ةر قر ْينرر ْن أريِب ُهرر َلنْوَِل َأْن : »، عر

ْين َُ َصنََلَة اْلِعَشناِء إَِ  ُثُلنِث اللَّ نْر نَواِ  ِعنْنَد ُكنلي َصنََلة ، َوَلَخَّ ْم بِالسي تِي َلََمْرُُتُ  لِ َأُشقَّ َعَا ُأمَّ

ْنَيا إَِ  طُ  ََمِء الد  ، َهَبَ  إَِ  السَّ َُ ْيِل اْلَوَّ ُه إَِذا َمىَض ُثُلُث اللَّ ، َفإِنَّ َِ َُ َقائِنٌل: اْلَوَّ ُلنوِع اْلَفْجنِر، َيُقنو

 .(1)« "َأَِل َداع  َُيَاُب  َأَِل َسائٌِل ُيْعطِيِه  َأَِل ُمْذنٌِب َيْسَتْغِفُر َفُيْغَفَر َلُه "
 .(2)رواآل النسائي 

ِديل »قال أبو موسى املديني:  صّحف فيه ابن عر
"، وثنذلك أبنو  (3) نِفي ةر نْوىلر ُأ ِّ صر لقوله: "مر

ةر الدم " ُزْرعر بِيبرنةر ْوىلر ُأ ِّ حر شقي احلافظ فقال: "مر
(4)،  ، نْوىلر ُأ ِّ ُصنبري ةر صنّحف أيضنا، وإننام هنو مر

، صحابية ُة بِنُْت قرْيس  ْولر  «.واسمها: خر
، ويف "اجلزء العاُش من فوائند احلناثم أيب (5) وهو عندنا يف "من اسمه عطاء" أليب موسى

 .(7)وبعدآل: حديث أيب رافع عن عيل  : إلبراهيم بن سعد عن ابن إسحاَّ، (6)أَحد" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مَض ] (1) رر اْبن شيبان: هو أرَْحرد، مَض ]771ابن قدامة: هو عبد الرَحن اْبُن أريِب ُعمر : مَضن 914[. ور ناِريِّ [. وابن الُبخر

: هو770] نْيِ ِد، مَض ] [. وابن احُلصر ، صندوَّ يندلِّس، 783ِهبرُة اهللِ بُن حُمرم  نار  سر : هنو اْبنِن ير اَّر نُد ْبنُن إِْسنحر حُمرم  [. ور

ِر، مَض ] در : ثقة، تغ  قبل موته بنأربع سننني، مَضن ]875وُرِمير بالتشيع والقر يج امْلرْقرُبِ ْعُقنوُب: هنو 1018[. ور ير [. ور

، ثقة فاضل.  ْعد  اِهيمر ْبِن سر : مقبول، مَض ]779مَض ]اْبُن إِْبرر ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر طراء  مر عر  [.1093[. ور

 .يف املسند ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وصححه شعيب األرنؤو 10618احلديث أخرجه أَحد يف مسندآل )

دِ 1100وقد مَض احلديث ] ْن حُمرم  بِيِه، عر ْن أر ، عر
ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْعُقوبر ْبِن إِْبرر اَّر به. [ من طريق ير  ْبِن إِْسحر

، هبذا اإلسناد َمتِا بذثر األمر بالسواك. وانظر ]3028يف السنن الكربى ) (2) اَّر  [.1093( من طريق اْبِن إِْسحر

(3) . ِديل  ثذا، والسياَّ متعلِّق باْبِن أريِب عر

ْهن (4) نُْه الزج ُث عر ، حُيردِّ نِي ِسبراع  ْوىلر بر طراء  مر عر : ور ةر ُبو ُزْرعر الر أر نْوىلر اْبنِن أريِب قر ناُء ْبنُن ِمينرناءر مر طر عر ، ور بِيبرنةر نْوىلر ُأ ِّ حر ناء  مر طر عر . ور ِريج

. تاريخ أيب زرعة  يج ِعيد  امْلرْقرُبِ نُْهْم سر ُث عر ُة: حُيردِّ ثر  الري فالر
ِ
ء ُؤالر ، هر ْوىلر أريِب أرَْحردر طراء  مر عر ، ور  (.524الدمشقي )صُذبراب 

( وسنامآل: 2/1887ذثرآل حاجي خليفنة يف ثشنف الظننون )، وثتابه األصبهاِن ملدينيحممد بن عمر اهو أبو موسى  (5)

 (.2/101"من اسمه عطاء عن أيب هريرة". وانظر: هدية العارفني )

 [. 1100( وقد مَض من طريق إبراهيم بن سعد ]31اجلزء العاُش من فوائد أيب أَحد احلاثم ) (6)

 [.1101[ ]1098(. وقد مَض احلديث من طريق أيب رافع ]32ثم )اجلزء العاُش من فوائد أيب أَحد احلا (7)
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 وأما حديث نافْ بن جبَ بن مطعم عن أِّب هريرة:

 .(1)فقد أُشنا إليه يف ترَجة ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم  
أبنو جعفنر  (2)وأخربتنا زينب ابننة الكنامل، أن يوسنف بنن خلينل أنبأهنا، أبننا  [1141]

، أبنا ع ْيم  بد اهلل بن فارس، أنا إسامعيل بنن عبند اهلل الصيدالِن، أنا أبو عيل احلداد، أبنا أبو ُنعر

ْيِه، ثنا عبد الرَحن بن إبراهيم  ور مج سر
، عن ابن أيب ذئب، عنن القاسنم بنن  ،(3) ْيك  ثنا اْبُن أريِب ُفدر

، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل  ينزَ اهلل تعا  شنطر اللينل »قال:  عباس، عن نافع بن ُجبرْ  

، فَل ينزاَ "من يسألني فأعطيه  من يستغفرِّن فأِفر له  فيقوَ: من يدعوِّن فأستجيب له 

 .(5)« الشم  (4) كذلك حتي َتْرَحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1078[ إىل ]1074انظر ] (1)

نِيرنة جرنالِس(. املعجنم املفهنرس  (2) امر ائِد سمويه، يِف ثر ور ْيِه: ذثر ابن حجر سامعه لن )فر ور مج هبذا اإلسناد من الصيدالِن إىل سر

(1272.) 

اِهيمر  (3) َْحرِن بُن إِْبرر ْبُد الر  ْشِقيج  عر مر ْمِرو الدِّ ، ثقة حافظ متقن. التقريب )بِن عر ْيم  ُبُه ُدحر قر ، لر
ِعيد   (.3793، أرُبو سر

ل"، أ (4) ج  ر "، وعند ابن أيب عاصم: "تررتر لر ج  رر ( ثذا، وعند ابن خزيمة وغ آل: "تر لر ْرحر ُجنل )تر ناِع الر  ا بِاْرتِفر ْشبِيها ي: ترتفع؛ تر

با. لسان العرب ) ِن الصِّ ة: رجل.11/272عر  ( ماد 

: مَضن ]760زينب: مضت ] (5) لِينل  ُيوُسُف ْبنُن خر : مَضن ]738[. ور ِِنج الر نْيدر الص  اُد، مَضن 753[. ور نيِلل احلرند  ُبنو عر [. وأر

. ور 819] اِِنج ْصنبرهر
: هو األر ْيم  ُبو ُنعر أر ْيِه: ثقنة، مَضن ]836ابنن فنارس: ثقنة، مَضن ][. ور ور نمج سر اْبنُن أريِب 1110[. ور [. ور

: هو حممد بن إسامعيل، صدوَّ، مَض ] ْيك  ابن أيب ذئب: هو حممد بن عبند النرَحن، ثقنة فقينه فاضنل، 850ُفدر [. ور

: ثقة فاضل، مَض ]1074[. والقاسم بن عباس: ثقة، مَض ]866مَض ]  .[780[. ونافع بن ُجبرْ  

ْيِه يف فوائدآل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وَل أجدآل يف مطبوعنة فوائندآل، وقند مَضن احلنديث  ور مج احلديث أخرجه سر

 [.1110عن فوائدآل يف ختري  املصنِّف لن ]

ْمُ  »ذثر ابن حجر أن رواية نافع بن ُجبرْ   هبذا اللفظ  . فتح الباري )«: َحتَّي َتْرِجَل الشَّ ة  اذ   (.3/31شر

( ومنن طريقنه ابنن منندآل يف التوحيند 1/310( وابنن خزيمنة يف التوحيند )10247جه النسنائي يف الكنربى )وأخر

ل".879) ج  رر ، به، ولفظهم: "تر
ْيك   ( من طريق اْبِن أريِب ُفدر

،503وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) يِّ ِ  امْلرْخُزوِميِّ امْلركِّ فالر ْبِد الس  اِهيمر ْبِن عر ، بنه.  ( من طريق إِْبرر ِن اْبِن أريِب ِذْئنب  عر

ل". ج  ر  وقال: "تررتر

 وقد خولف القاسم بن عباس يف متنه وإسنادآل،،،

= 
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 وأما حديث أِّب جعفر عن أِّب هريرة:

، أبنا  [1142] ْلبرانر ُر ْبُن بر نرا ُعمر ر أرْخربر فر
(1)  : ةا نازر ب ناُن إِجر اِرِ  الل  ُبو امْلركر ، أنا أر اِريِّ يِلج اْبُن الُبخر عر

يِلل  اُودر أنا أرُبو عر ُبنو در ، ثننا أر بِينب  ، ننا ُينوُنُس ْبنُن حر ناِرس   اْبنُن فر
د  ، أنا أرُبو حُمرم  ْيم  ُبو ُنعر اُد، أنا أر احلرد 

ر   ْعفر ْن أريِب جر ، عر ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير ، عر ا   ، ثنا ِهشر يراليِِسج الط 
ُسوُل  ،(2) الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر عر

ََ  إَِذا: »اهللِ  ْيِل َقا َّ َأْكِشْف َعنُْه  َمْن  :َبِقَي ُثُلُث اللَّ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْكِشُف الْض 

ِزُقنِي َأْرُزْقُه  َمْن َذا الَِّذي َيْسَأُلنِي ُأْعطِِه   .(3)« َذا الَِّذي َيْسَِتْ
 عن هشا . ،(4)ثتبته يف "األحاديث اإلهليا " لعبد اهلل بن بكر السهمي 

 .(5) (....) وهو يف جزء أيب بكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْجنُر". انظنر: متنا  املننة  = ْطُلنعر الفر ت نى ير نا بلفنظ: "حر فرواآل عمرو بن دينار، عن نافع بن جب  بن مطعم، عنن أبينه مرفوعا

 [.1078(. وسبقت رواية عمرو بن دينار برقم ]183لللباِن )ص

هبذا اإلسنناد منن ابنن البخناري إىل الطياليسن: ذثنر ابنن حجنر إحندى سنامعاته ملسنند الطياليسن. املعجنم املفهنرس  (1)

(481.) 

. التقرينب 4أبو جعفر املؤذن األنصاري املندِن، مقبنول، ومنن زعنم أننه حممند بنن عنيل بنن احلسنني فقند وهنم، بنخ  (2)

(8017.) 

، ثقة ثبت، وقد رمني بالقندر، مَضن ]1113بقوا ]رجال اإلسناد إىل الطياليس: س (3) يج
ائِ ْسُتور : هو الد  ا   ِهشر [. 710[. ور

: ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، مَض ] ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ حير  [.867ور

يراليِِسج يف مسندآل ) اُودر الط  ُبو در  .( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختري  املصنِّف2638احلديث أخرجه أر

ْهِميج البراِهيِلج  (4) بِيب  الس  ْكِر بِن حر ْبُد اهللِ بُن بر ، ثقة، ع. التقريب )عر يج ِ ِْ ْهب  البر  (.3234، أرُبو ور

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (5)
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وعبند الصنمد وأيب عنامر، عنن هشنا ،  (2)عن يزيند وعبند الوهناب  (1)اإلما  أَحد رواآل 

. رر النجُزولر ثر ذر  فوقع لنا بدال عاليا، ور
 .(3)ورواآل النسائي يف "اليو  والليلة" 

[1143]  ،
ِ
اء جر لِيُل اْبُن أريِب الر  ، أبنا خر لِيل  ْن ُيوُسفر ْبِن خر ، عر ْينرُب اْبنرُة أرَْحردر ْتنِي زر ر أبنا أرْخربر

ْبنُد  ، ثننا عر ةر نامر ، نا احلراِرُث ْبُن أريِب ُأسر
د  فال  ْكِر اْبُن خر ُبو بر ، أنا أر ْيم  ُبو ُنعر اُد، أنا أر يِلل احلرد  اهللِ ْبنُن أرُبو عر

نِمعر أر  نُه سر ن  ، أر نر  ْعفر نْن أريِب جر ، عر ريِن   يرنى ْبنِن أريِب ثر ْ ْن حير ْبِد اهللِ، عر اُ  ْبُن أريِب عر ، ثنا ِهشر ْكر  ةر بر ْينرر نا ُهرر بر

ُسوُل اهللِ  الر رر ُقوُل: قر ََ اهللُ : »ير ْيِل َننَز :  إَِذا َبِقَي ُثُلُث اللَّ َُ ْنَيا َفَيُقنو نََمِء الند  َمنْن َذا "إَِ  السَّ

ِفَر َلُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسَِتْ  ِْ ، ِزُقنِي َفَأْرُزَقنهُ الَِّذي َيْدُعوِِّن َفَأْسَتِجيَب َلُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ

َّ َأْكِشَفُه َعنْهُ  ْبُح  ، َحتَّي َينَْفِجرَ "َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْكِشُف الْض   .(4)« الص 
:  وأما حديث َأِِّب َحاِزم  الَْشَجِعيي

نرر ْبنِن ماهلنة يِف  [1144] ْبنِد اهللِ ْبنِن ُعمر ناِهُر ْبنُن عر ْكنر  طر ُبنو بر فقد ذثرآل الشنيخ الصنالح أر

ْيننِل"  "ثِترنناِب ِقيرنناِ  الل 
يج  ،(6)فقننال: أنننا حممنند بننن عننيل  ،(5) ِ ثنننا حممنند بننن صننالح الُعْكننربر

(7)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عنن عبند الصنمد وأيب عنامر. أربعنتهم: عنن هشنا ، بنه. 10756ويف ) ( عن يزيد وعبند الوهناب.7509املسند ) (1)

، ثقنة منتقن عابند، مَضن ]يف املسندوصححه شعيب  ناُرْونر ِزيُد: هنو ابنُن هر ْبنِد 858. ير ِد: هنو ابنُن عر نمر ْبنُد الص  عر [. ور

اِرِث، صدوَّ، ثبت يف شعبة، مَض ] مْ 1090الور ْبُد امْلرلِِك بُن عر : هو عر اِمر  أرُبو عر ِديج ثقة، مَض ][. ور قر و العر  [.837ر 

ن الِعْجنيِلج  (2)
 ِْ ُبنو نر ناُف أر  اخلرف 

 
ناء طر ناِب بنُن عر ه  ْبُد الور ، صندوَّ ربنام أخطنأ، أنكنروا علينه حنديريا يف  عر نيج ِ ِْ ُهُم البر نْوالر مر

 (.4262لسه عن ثور. التقريب )العباس، يقال: د

 ( من طريق هشا  هبذا اإلسناد.476عمل اليو  والليلة ) (3)

: مَض يف ختري  املصنف للحديث السابق.1048رجال اإلسناد إىل احلراِرِث: مضوا ] (4) ْكر  ْبُد اهللِ ْبُن بر عر  [. ور

ةر يف مسندآل )يف اجلزء امل امر  فقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.احلديث أخرجه احلراِرُث ْبُن أريِب ُأسر

 [.1062مضت ترَجته والكفال  عن ثتابه ] (5)

 َل أميزآل. (6)

يج  (7) ِ ِريِح بن حكيم بن هرمز الُعْكربر الِِح ْبِن ذر ُد ْبُن صر ، قال اخلطينب: ثقنة. وقنال مسنلمة: ثقنة مشنهور. ، أرُبو جر حُمرم  ر  ْعفر

 (.8/338( الريقا  البن قطلوبغا )138، 7/123( تاريخ اإلسفال  )3/334هن(. تاريخ بغداد )306ما  سنة )
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ُة  ثنا ُجبرارر
اِوِر  ،(1) ْبُد األرْعىلر ْبُن أريِب امْلُسر ثنا عر

، عن أيب هريرة قال:  ،(2) ِعيِّ اِز   األرْشجر ْن أريِب حر عر

ُسوُل اهللِ  الر رر ْنَيا   الثلث الخَ من الليل، فنَل يبقني ذو  ينزَ الرب : »قر ََمِء الد  إَِ  السَّ

، وذلننك حننْي ينهننق اَمننَ، وتنننبح الكننَلب، روح إِل علننم بننه ِننَ الثقلننْي اْلننن واإننن 

 .(3)« ويصيح الديو ، فينادي مناد ثَلثًا: أِل من سائل فأعطيه، أِل من مستغفر فأِفر له
"  .(4)الصمد بن النعامن  رواآل عن عبد األعىل أيضا: عبد اِريِّ وهو عندنا يف "جلس األرْسنور

(5). 

ينراِِنج  ى السِّ ْضُل ْبُن ُموسر ُه اْلفر عر ابر تر
نر  ،(6) ْلامر ِشِ  ْبِن سر عن بر

(7)، . اِز   ْن أريِب حر  عر
 وأما حديث َييي بن َجْعَدَة:

ننننْن ُيوُسننننفر ْبننننِن خر  [1145] ، عر َْحرنننندر ْينرننننُب اْبنرننننُة أر ْتنِي زر ر ننننأرْخربر ، أنننننافر ةا ننننازر  لِيننننل  إِجر

ِحيِم، ْبننِد الننر  نناِهر  اْبننُن عر ُبننو طر اِحننِد، أنننا أر ْبننِد الور ننُر ْبننُن عر ْعفر ُج، أنننا جر ْيننرر ننِد ور نناِْصُ ْبننُن حُمرم   نر

انر  ْعننننندر ، ثننننننا أبنننننو بكنننننر ابنننننن مر ي نننننانر  اْبنننننُن حر
ننننند  ُبنننننو حُمرم  أننننننا أر

 ثننننننا عنننننيل بنننننن ،(8)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ضعيف، َّ. التقريب ) (1)  الُكويِفج
د  ُبو حُمرم  ، أر ِِنج لِِّس احِلام  ُة بُن امْلُغر  (.890ُجبرارر

ْبُد األرعْ  (2) ُهُم اْلُكويِفج عر ْوالر ْهِريج مر اِوِر الزج ِعني. التقريب )ىلر ْبُن أريِب امْلُسر اُر، مرتوك، ثذبه ابن مر  اجْلرر 
ْسُعود  ُبو مر  (.3737، أر

ازِ إسناده ضعيف جدا (3) ُن، ثقة، مَض ]. أرُبو حر ْلامر : هو سر ِعيج  [.978   األرْشجر

، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. مَض ] (4) ِعني والِعْجيِلج  [.905وثقه ابن مر

 ([،8 - 4ُطبِعر بعضه يف دار البشائر اإلسفالمية، بتحقيق نبيل سعد الدين جرار ]ضنمن سلسنلة األجنزاء املنسنوخة ) (5)

 وَل أجد حديث الباب فيه.

اِريج الزاهد الصنويف، منا  يف سننة ) : هو أبو احلسن عيّل بن حممد بن اهليريم األرْسور اِريج األرْسور هنن(، ثنان ثرين  437ور

احلديث، سمع أبا بكر أَحند بنن ُعبيند اهلل النهردينري وغن آل، روى عننه عبند النرَحن بنن حممند وإسنحاَّ بنن عبند 

(. أقننول: وقعننت روايتننه عننن النهرديننري يف جالسننه 1/191ينناقو  يف معجننم البلنندان )الوهنناب بننن مننندة. قالننه 

(111.) 

ينراِِنج  (6) ى السِّ ْضُل بُن ُمْوسر ، ثقة ثبت، وربام أغرب، ع. التقريب )الفر ِزيج ْبِد اهللِ امْلرْرور ُبو عر  (.5419، أر

ِشُ  ْبنُ  (7) ، ثقة يغرب، بخ    بر ِعيلر الُكويِفج ُبو إِْسامر ، أر نِْديج
نر الكِ ْلامر  (.715. التقريب )4سر

ِفيج  (8) ِحيِم الري قر ْبِد الر  انر ْبِن عر ْعدر اِشِد ْبِن مر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن رر ْكر  حُمرم  ُبو بر ن  أر ر ِْ نلر ِم خر . قال أبو الشيخ: )در اِِنج ْصبرهر
ْوالرُهُم، األر مر

نِني أر  غر لر آِل، بر نْ ِ ْن غر ْكُتْب عر ْ نر ا َلر نُْه مر ترْبنرا عر ِديرياا، ثر ْثريررُهْم حر أر ا، ور ْصنِيفا ْثريررُهْم تر أر ، ور اَّر اْلِعرر نْنُه اْبنُن اْلبراور ثر عر ند  نُه حر نْنِديِّ ن  غر

= 
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، حندثني عمنرو بنن ديننار، عنن حيينى بنن ثننا ابنن  ،(2)ثنا عريامن بنن صنالح  ،(1)املغ ة  نةر يعر
ِ هلر

ةر  ْعدر جر
ما من أيام السنو أيام العمل فيها أفضل من : »عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  ،(3)

  النِتاب،  (4): ِل، إِل منن عفنر . قيل: يا رسوَ اهلل، وِل مثلهن   سبيل اهلل  قاَأيام العِش

ا  (5)انظروا إ  عبادي َأَتْوِِّن ُشْعًثا "فإذا كان عشيو عرفو هب  إ  السَمء الدنيا فيقوَ:  نْبً ُِ
(6) 

 .(7)« . فلم ير عشيو أكثر عتيقا وِل عتيقو من النار من عشيو عرفو"َضاِحْيَ 
ِن  َْحرِن ْبُن احْلرسر ْبُد الر   عر

ْعد  ناُبوِريج رواآل أرُبو سر لِي نك الن ْيسر ْبنِن عر
عنن أيب بكنر أَحند بنن  ،(8)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نُِّف. وقنال الصنفدي: احْلرنافِظ، = اُ ، احلرافُِظ، امْلُصر (. قال الذهبي: اإِلمر ث  ُبوآُل حُمردِّ أر ا، ور ثا انر حُمردِّ ثر الن اِس، ور حُمندث ابنن  ور

نرةر ) ر سر ة. ُتُويفِّ احلا ثِقر انر صر ثر ُيوخ، وصنف اْلكتب، ور قي الشج لر ْنيرا، ور  هن(.309حُمدث، طراف الدج

( 3/55( النوايف بالوفينا  )14/404( س  أعفال  النبفالء )3/492ملحدثني بأصبهان والواردين عليها )طبقا  ا

 (.784إرشاد القايص والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )

نِن الُكنويِفج  (1) ُبنو احلرسر ، أر ِة امْلرْخُزْوِمنيج نِد ْبنِن امْلُِغنْ ر َْحرِن ْبنِن حُمرم  ْبنِد النر  يِلج ْبُن عر ، صندوَّ. عر نر نفال  ، امْلرْعنُروُف بِعر نيج ِ ِْ
ِ ُثنم  امْل

 (.4765التقريب )

ْهِميج  (2) انر الس  ْفور الِِح بِن صر ُن بُن صر ، صدوَّ، خ س َّ. التقريب )ُعرْيامر يج ِ ِْ
يرى امْلِ ْ  (.4480، أرُبو حير

يرى ْبُن جر  (3) ْ ِ ج حير و الُقرر ْمر  ْهِب ْبِن عر ةر ْبُن أريِب ور ةر ْبِن ُهبرْ ر ، ثقة. التقريب ) ْعدر  (.7520امْلرْخُزوِميج

ُر  (4) فر العر در عىل الرتاب. ور جر آُل: -فتح الفاء وتسكينها ب -من عفر يف الرتاب: أي من سر نرر ف  اِب وعر ر آل يِف النرتج رر فر اُب. وعر ر : الرتج

ُه فِيِه. النهاية ) غر ر  ة: ع ف ر. 83 - 13/82( تاج العروس )3/262مر  ( ماد 

ْعُث  (5) ْعِر. لسان العرب الشج َُّ الش  رِّ ْأِس، ُمترفر ج الر  ُْع أرْشعرث، وهو امْلُْغربر ة: شعث. حاشية السندي عىل 2/160): َجر ( ماد 

 (.3289، ح5/21املسند )

. حاشية السندي عىل املسند )الُغرْبُ  (6) ُْع أرْغربر  (.3289، ح5/21: َجر

ي انر  . رجال اإلسناد إىلمنكر (7) ْبنِد اهللِ،850: مضنوا ]-وهو أبو الشنيخ  -اْبِن حر : هنو عر نةر ْيعر
ِ ابنُن هلر صنعفوآل، مَضن  [. ور

، ثقة ثبت، مَض ]743] يج ِحيج امْلركِّ : هو اجُلمر ْمُرو ْبُن ِدينرار   [.780[. وعر

 [. وانظر ختري  املصنِّف.1192] وسيأيت من حديث جابر 

اُبْوِريج  (8) ي ك الن ْيسر
لِ ِن بِن عر َْحرِن بُن احلرسر ْبُد الر   عر

ْعد  نْدِر، أرُبو سر لِينُل اْلقر نافِظ  جر اِضنل  حر نة  فر ْشنُهور  ثِقر ، قنال عبند الغنافر: مر

ترابا 
ن فر ثِ صر ، ور ابر األرْبور ايِخر ور رعر امْلرشر َجر ، ور ن فر اْلُكُتبر صر اِظ، ور ارر ِمنر احْلُف  صر در يِف اْلِعْلِم ور لِنِف،  ا يِف امْلُْخترلِنِف اْجترهر امْلُْؤتر ور

. وقنال يف تار نه: ثقنة، نن فر صر رنعر ور ناُ ، َجر نُة اإِلمر ِة. وقنال النذهبي: احلرنافُِظ احُلج  رر اثر امْلُنذر ْفِظ ور
نر احْلِ سر انر حر ثر حنافظ  ور

نن املنذاثرة. تنويف سننة ) سر هنن(. املنتخنب منن ثتناب السنياَّ لتناريخ 431مشهور، نبينل. مصننِّف بصن  بنالفّن، حر

= 
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رر  عن عنيل بنن عبند النرَحن  ،(1)ِج الغافقي إبراهيم بن شاذان، عن عبد العزيز بن أَحد بن الفر

يى بن املغ ة، عن عريامن بن صالح السهمي. وقال: غريب من حديث عمرو بن دينار عن حي

، واملحفوظ: عن َحاد بن سلمة، عنن أيب النزب ، عنن  ةر يعر
ِ عن أيب هريرة مسندا، تفرد به ابن هلر

 .(2)حييى، مرسفالا 
اِِنج  [1146] ذر  اهلرمر

ِ
فالرء قال أرُبو العر

ى عىل قوله "ضاحني"» :(3)  وجهني: هذآل الكلمة ُتْرور
" بحاء مهملة خفيفة. اِحنير  أحدَها: "ضر

" بجيم م نير اجِّ   (4)).......( شددةواَخر: "ضر
ِحير ُيْضِحي إذا تعرض للشنمس و ضر ى ور ُجُل يرْضحر ى الر  حر الرجنل منا  (5) (........) ضر

برز للشمس، مريل املنكبني والكتفني وما أشنبههام، وفعنل ذلنك ذلنك الَّشنء "ضناحية"، أي 

 ظاهرا بينا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.17/509( س  أعفال  النبفالء )9/504( تاريخ اإلسفال  )1013نيسابور ) =

، أبنو حممند الغنافقّي، منوالهم املِني، األَحنرّي، ثنان  ضنب باحلنناء، فقينل لنه: عبد العزيز بنن أَحند بنن الفنرج (1)

 (.7/661اإلسفال  ) هن(. تاريخ332األَحرّي. قال ابن يونس: ثقة، ثْبت. تويف سنة )

، 711[. وَحناد: مَضن ]1106ابن شاذان: وثقه اخلطيب وغ آل، مَضن ] (2) نيج نُد بنُن ُمْسنلِم  امْلركِّ : هنو حُمرم  ِ ْ بر ُبنو النزج [. أر

لُِّس. مَض ]  [.710صدوَّ إال أنه ُيدر

َْحرِن، ث2736وأخرجه الفاثهي يف أخبار مكة ) ْبِد الر  ِعيُد ْبُن عر نرا سر ثر د  ْي   ( "حر ِن اْبِن ُجنرر ، عر
اد  و  ْبُد امْلرِجيِد ْبُن أريِب رر نا عر

"، مرسفالا. سعيد: هو املخزومي املكي، ثقة. التقريب ) ةر ْعدر يرى ْبِن جر ْ ْن حير ، عر ْمُرو ْبُن ِدينرار  الر عر : قر الر ْبنُد 2348قر عر (. ور

. علنل  ْي   ْبنُد 2346الندارقطني )امْلرِجيِد: قال عنه الندارقطني: هنو أثبنت النناس يف ابنن ُجنرر : هنو عر ْي   اْبنُن ُجنرر (. ور

 امْلرلِِك.

ِن بِن أرَْحردر بنِن حُمر  (3) ُن بُن أرَْحردر بِن احلرسر  احلرسر
ِ
فالرء ُبو العر ْيُخ اإِلْسفالرِ ، أر اُ ، احلرافُِظ، امْلُْقِرُئ، شر ةر اإِلمر نلرمر نْهِل بنِن سر نِد بنِن سر م 

نْبرل  اهلر  اَّر بِن حر اِِنج بِن عريكل بِن إِْسحر ذر ُمْقنِرئ  مر نافِظ، ُمنْتِقن، ور : حر اِِنج نْمعر نالر الس  نة، قر افعر انر بفاِلر مدر ذر ر ْيخ َهر ط اُر، شر ، العر

املِن نانر عر : ثر ناِويج هر ناِدِر الرج ْبد القر . وقال احلرافُِظ عر نرةا سر ةا حر ْعِرفر اب مر اَدر اءا  ور الِقرر امناا يِف فراِضل، يرعرف احلرِدْيث ور اا، إِمر

ة. تويف سنة ) اللجغر  (.21/40هن(. س  أعفال  النبفالء )569الن ْحِو ور

 َخس ثلام  َل أستطع قراءهتا. (4)

 ثلمتني. طمس بمقدار (5)
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" بنناجليم، وهننو األشننهر: ف نننه أراد نير نناجِّ عنني أصننواهتم راف (1)(.......) ومننن روى "ضر

بالتلبية والدعاء. يقال: ض  القو  يضنجون ضنجيجا وضنجاجا، والضنجة املنرة الواحندة، 

ُبوا  /ب[124«. / ]وصاحوا (2) وأض  القو  إضجاجا، إذا أرْجلر
 وأما حديث أِّب َسَلَمَو بن عبد الرْحن عن أِّب هريرة: 

َحد بن أيب طالنب وعيسنى بنن عبند فأخربنا أبو بكر بن أَحد بن عبد الدائم وأ [1147]

الرَحن سامعا ووزيرة ابنة عمر حضورا قالوا: أبنا احلسني بن املبارك بن حممد بن حيينى، أبننا 

ِر، أبنا عبد اهلل بن أَحد بن  ف  ِد ْبِن امْلُظر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  عبد األول بن عيسى بن شعيب، أبنا عر

ْيِه، أنا حممد بن يوسف  جور ، َحر ةر ْسنلرمر ْبُد اهللِ ْبُن مر ، ثنا حممد بن إسامعيل البخاري، ثنا عر ْبِريج الِفرر

ُسنولر اهللِ ، أرن  رر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ْبِد اهللِ األرغر أريِب عر ةر ور لرمر ْن أريِب سر ، عر اب  ِن اْبِن ِشهر ، عر
الِك  ْن مر  عر

  : الر نَا»قر َُ َرب  ْينِل اآلِخنرُ ُكلَّ َلْيَلنو  إَِ    َينِْز ْنَيا ِحنَْي َيْبَقني ُثُلنُث اللَّ نََمِء الند  : َمنْن   السَّ َُ َيُقنو

ِفَر َلُه  َيْدُعوِِّن َفَأْسَتِجيَب َلُه  َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه  َمنْ  ِْ  .(3)« َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ
رواآل أَحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الرتمذي: 

ِحيح   ن  صر سر حر
(4). 

انر  وهو عندنا يف األول من حديث أيب احلسني ابن برِْشر
نِن  (5) ِث، عر نر ْبنِن اأْلرْشنعر ْيامر : لُِسنلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثفالث ثلام  َل أستطع قراءهتا. (1)

ُبوا (2) نْوِ . لسنان العنرب )أرْجلر : ُهنور اخنتفاِلُ  الص  ِقينلر اِ ، ور األرْصور يراِح، ور برِة، بمعنى الصِّ اجلرلر ( 1/269: من اجلرلرِب ور

ة: جلب.2/167تاج العروس )  ( ماد 

، ثقة عابد، مَض ]828وا ]رجال اإلسناد إىل البخاري: سبق (3) ْعنربِيج : هو القر ةر ْسلرمر بُْد اهللِ ْبُن مر عر : هنو ابنُن 737[. ور ةر نلرمر أرُبنو سر [. ور

، ثقة مكرير، مَض ] ْوف  َْحرِن بِن عر بِْد الر  ، ثقة، مَض ]867عر ِِنج ُن امْلردر ْلامر : هو سر رج غر
بِْد اهللِ األر أرُبو عر  [.1139[. ور

 [.1155[ ]1154[ ]1151( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ]1145)احلديث أخرجه البخاري 

( الرتمنننذي 4733( )1315( أبنننو داود )168)-(758( مسنننلم )6321( البخننناري )7622( )7592املسنننند ) (4)

 ( من طريق الزهري، هبذا اإلسناد.1366( ابن ماجه )10241( )7720( النسائي يف الكربى )3498)

انر )اجلزء األول من فو (5) (، مطبوع ضمن جموع باسم "الفوائد" البنن منندآل، 651، ح1/212ائد أيب احلسني ابن برِْشر

 هن.1423، 1بتحقيق: خفالف عبد السميع، دار الكتب العلمية،  



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 560 
 

. ويف أول ْعنربِيِّ ِعي اِ   اْلقر  : البن وهب، عن مالك. (1)عاُش اخِللر

أخربنا أبو الفضل سليامن بن َحزة حضورا يف الرابعة، أبنا حممند بنن سنعد بنن  [1148]

 عبد اهلل ح
 (3)وحممد بن عمر بن أَحد بنن عبند الندائم  (2)وأخربنا عبد الرَحن بن إسامعيل بن أَحد 

ِعيلر  آخرين يف ُد ْبُن إِْسامر ، أننا عبند  قالوا: أبنا حُمرم  نْعد  ُْمنوِد ْبنِن سر يرى ْبنُن حمر ْ اخلرطِيُب قاال: أنا حير

ْشترُ ، ثنا أبو احلسن ُعبرْيُد اهللِ بن املعتز النيسابوري، نا حممند بنن الفضنل  الواحد بن حممد الد 

ر   ْعفر ِعيُل ْبُن جر ، أنا إِْسامر يِلج ْبُن ُحْجر  ، أنا جدي، ثنا عر ةر ْيمر ، ثنا حممد بن حممد بن إسحاَّ بن ُخزر

، عن أيب هريرة، أن النبي  ةر لرمر ينزَ ربنا   كنل ليلنو إ  السنَمء »قال:  بن عمرو، عن أيب سر

منن ذا النذي يندعوِّن "قنوَ: ، في-أو ثلنث اللينل  –الدنيا حتني يبقني نصنف اللينل اآلخنر 

حتني يطلنْ  "فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه  من ذا الذي يسنتغفرِّن فنأِفر لنه 

َف القارئ من صَلة الصبحا  .(4)« لفجر، أو َينَُْصِ
أخربنا عيسى بن عبد الرَحن وحييى ين حممند وأبنو بكنر ابنن عبند الندائم وسنليامن  [1149]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعي اِ  ) (1) ل حديث فيها. ابن وهب: هو عبد اهلل، ثقة، مَض ]483العاُش من اخِللر  [.737(، وهو أو 

، زينن الندين، أبنو حممند، ذثنرآل ابنن حجنر يف الندرر سامعيل بن أَحد بن عبد اهلل بن موسى املقديسعبد الرَحن بن إ (2)

 (.2287الكامنة )

الصاحلي، املقرئ، الْضير، ذثرآل النذهبي فنيمن  شمس الّدين حممد بن عمر بن أَحد بن عبد الدائم بن نعمة املقديس (3)

 (.363( ذيل التقييد )14/648هن(. تاريخ اإلسفال  )722هن(، ما  سنة )650ولد سنة )

: مَض ] (4) ةر ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ْبِد اهللِ: هو شر 741ُسلر ْعِد بِن عر ُد بُن سر حُمرم  ، مَضن [. ور اِرّي امْلرْقِديِسّ ْبِد اهللِ األرْنصر ُبو عر ْيِن أر ْمس الدِّ

ا، مَض ]1129] ْردر يُب مر
طِ ِعيلر اخْلرطِيُب: هو خر ُد ْبُن إِْسامر حُمرم  ُْمنود  إىل 832[. ور يرنى ْبنِن حمر ْ [. ورجال اإلسنناد منن حير

ن794إسنامعيل بنن جعفنر: مضننوا ] مر ْلقر ْمنِرو بننِن عر نُد بنُن عر حُمرم  ، صندوَّ لنه أوهنا . مَضنن [. ور ْيريِننيج ق ناص  الل  ةر بنِن ور

[960.] 

نْعِديج يف "حديرينه عنن إسنامعيل بنن جعفنر املندِن" ) ( ومنن طريقنه أخرجنه 177احلديث أخرجه عيل بنن ُحْجنر  الس 

 املصنِّف. 

، هبذا اإلسناد. وانظر ا1116وقد مَض احلديث ] ةر مر ْلقر ْمِرو بِن عر ِد بِن عر  لتاِل.[ من طريق حُمرم 
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، أننا الحنق بنن حممند التميمني نلرِفيج احلاثم قالوا: أبنا جعفر بن عيل، أنا أبنو طناهر السِّ
أبننا أبنو  ،(1)

بْدُثويه، أبنا حممد بن إبراه ْيبريِلج احلسن ابن عر يم الد 
نا أبو عبد اهلل عامر بن حممد بن عبند النرَحن  ،(2)

الِقْرِمطِيج 
ثننا سنليامن بنن بنفالل، عنن  ،(4)ثنا أبو سليامن حييى بنن سنليامن بنن نرْضنلرةر اخلراسناِن  ،(3)

، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل  ةر لرمر ، عن أيب سر ةر مر ْلقر كنل ليلنو  يننزَ اهلل »قنال:  بن عمرو بن عر

مننن ذا الننذي ينندعوِّن "، فيقننوَ: -أو الثلننث اآلخننر  –  السننَمء النندنيا لنصننف الليننل اآلخننر 

حتني يطلنْ  "فر لنه فأستجيب له  ومن ذا الذي يسنألني فأعطينه  ومنن ذا النذي يسنتغفرِّن فنأِ

َف القارئ من صَلة الصبح  .(5)« الفجر أو َينَُْصِ
 املخلِّص"

ِ
 .(1)ويف السابع من حديريه  ،(6) وهو يف "املنتقى من سبعة أجزاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ْبن أَحد، أبو القاسم الت ميمّي  (1) ِفيج فنأثرير عننه، وَل ينؤرخ موتنه.  الحق ْبن حُمرم  نلر األصبهاِن اإلسكاف، روى عنه السِّ

 (.10/847تاريخ اإلسفال  )

ر   (2) ْعفر ُدوَُّ، أرُبو جر ُث، الص  دِّ ْيبريِلج امْلُحر ْضِل الد  ْبِد اهللِ بِن الفر اِهْيمر بِن عر ُد بُن إِْبرر ْقتِنِه، حُمرم  انر ُمْسننِدر احْلنر  يِف ور ، ثر يج ، ُثم  امْلركِّ

نرةر ) ر سر  (.15/9)هن(. س  أعفال  النبفالء 322ُتُويفِّ

. روى عننه أبنو سنعيد  (3) يِّ ِ ْ بر ي، ذثرآل املزي يف الرواة عن حممد بن ُزْنُبور، وحممد بن يعقوب بن عبند الوهناب النزج املكِّ

اِمِر ْبِن رر  ْبِد اهللِ ْبِن عر ِد عر لر ، ِمْن ور يج
ْبِد اهللِ اْلِقْرِمطِ ُبو عر  أر

د  اِمُر ْبُن حُمرم  ةر ابن األعرايب قال: )نا عر ...(. وَل أجد له ترَجنة بِيعر

 (.27/44( )25/213( هتذيب الكامل )2107مفردة. انظر: معجم ابن األعرايب )

اِعنّي، امْلندِِن، روى عننه ابنن  (4) اش بنن ُأمي نة اخْلُزر ْضنلرة بنن عبند اهلل بنن ِخنرر ن بن نر ْيامر )اخلراساِن( ثذا، وهو حييى بن ُسلر

: ةر اش  يقول: ال يسوى شيئا. وقال ابن أيب حاتم: ثتب عننه  صاعد وثان يفخم أمرآل. وقال ابن ُعْقدر ِمعُت ابن ِخرر سر

نِدي:  رآل ابن ِحب ان يف الريقا  وقال:  طئ وهينم. وقنال ابنن عر ثر أيب، وسألته عنه فقال: شيخ حدث أياما ثم تويف. وذر

مينزان االعتندال  (645روى عن مالك وأهل املديننة أحادينث عامتهنا مسنتقيمة. غنينة امللنتمس إيضناح امللتنبس )

 (8/450( لسان امليزان )4/383)

ُم، مَض ] (5) عِّ َْحرِن: هو امْلُطر ْبِد الر  ى ْبُن عر ، مَض ]710ِعيسر ْعد  : هو اْبُن سر
د  يرى ْبُن حُمرم  ْ ْبنِد 922[. وحير ْكنِر اْبنُن عر ُبو بر أر [. ور

ائِِم: ] ةر ]776الد  ْزر ُن احلراثُِم: هو اْبُن َحر ْيامر ُسلر ناِ ، مَضن 741[. ور ثر ر ْضنِل ابنُن أريِب الربر ُبنو الفر : هنو أر نيِلِّ ُر بُن عر ْعفر جر [. ور

[928[ : ِفيج لر السِّ ْبدُثوينه: ]742[. ور ابنن عر : ثقنة، مَضن ]1095[. ور ل  ُن بنُن بِنفالر ْيامر ُسنلر [. وانظنر ختنري  1136[. ور

 املصنِّف.

لِّننِص ) اجلننزُء فيننه أحاديننُث عننوال  ُمنتقنناة  ِمننن امْلُنتقننى ِمننن سننبعةِ  (6) (، مطبننوع ضننمن 3056أرجننزاء ِمننن حننديِث امْلُخر

 "املخلِّصيا " بتحقيق نبيل سعد الدين جرار.
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ابِِد  وهو عندنا ليحيى بن أيوب العر
عن إسامعيل بن جعفر، عن حممند بنن عمنرو: يف  ،(2)

 .(3)"الريالث من مشيخة ابن عبد الدائم" 

ْينِه،  [1150] جور ، أنا عبد األول، أبنا ابن َحر تِّيِّ ُم قاال: أنا اْبُن الل  ْحنرِة وامْلُطرعِّ أخربنا ابن الشِّ

نْن أنا ع ، عر ةر نلرمر ْن أريِب سر و، عر ْمر  ُد ْبُن عر ، أبنا حُمرم  اُرونر ِزيُد ْبُن هر ، أنا ير اِرِميج ، أنا الد  رر يسى بن ُعمر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْيِل اآْلِخِر، َأْو : »أريِب ُهرر ْنَيا ُكلَّ َلْيَلو  لِنِْصِف اللَّ ََمِء الد  َُ اهللُ إَِ  السَّ َينِْز

ْيننِل اآْلِخننرِ  : لُِثُلننِث اللَّ َُ َمننْن َذا الَّننِذي َيننْدُعوِِّن َفَأْسننَتِجيَب َلننُه  َمننْن َذا الَّننِذي َيْسننَأُلنِي "، َفَيُقننو

ِفَر َلُه َفُأعْ  ِْ َف اْلَقاِرُئ ِمْن َصََلِة  "طَِيُه  َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ َْ اْلَفْجُر، َأْو َينَُْصِ َحتَّي َيْطُل

 .(4)« اْلَفْجرِ 
، عن أيب هريرة. وهو يف "األول منن  ةر لرمر ، عن أيب سر ْهِريِّ ِن الزج ، عر

ْعد  اِهيُم ْبُن سر اآُل إِْبرر ور رر ور

ةر  .(5)شاهني"  حديريه البن ْقِر"، رواية اْبِن أريِب ُلْقمر ةر ْبِن الص  وهو يف "جزء طرْلحر
(6). 

ُد ْبنُن  [1151] ِِضِّ قاال: أنا حُمرم  اِِل وأبو بكر بن حممد بن الر  عر ِد ْبِن مر أخربنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

اِهُر ْبُن طراهِ  ِعيلر اخلرطِيُب، أبنا فاطمة بنت سعد اخل ، أنا زر ، أنا إِْسامر نُرْوِذيج ر  نْجر  الكر
نْعد  ُبنو سر  أر

لرِميج  ُْدونر السج ِد ْبِن َحر ُد ْبُن حُمرم  ْكر  حُمرم  ُبو بر أر ور
، ننا  (7) انر احِلنِ يج ْندر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن َحر : أنا حُمرم  االر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1552السابع من املخلِّصيا  ) (1) =

ابِِريج  (2) يرى بُن أريجوبر امْلرقر ْ ابُِد،حير اِديج العر ا البرْغدر ِري  ثر ُبو زر  (.7512ثقة. التقريب ) ، أر

إسامعيل بن جعفر: مضت روايته يف احلديث السابق. وهذآل املشيخة َل أميزها، فهناك )مشيخة أيب بكنر بنن أَحند بنن  (3)

عبد الدائم( مطبوع، و )مشيخة أَحد بن عبند الندائم(، وقفنُت عنىل اجلنزء األول منهنا، وهني حمفوظنة يف الظاهرينة 

[ بعنننوان )اجلننزء األول مننن األحاديننث العننواِل الصننحاح والفوائنند 108ريننة جنناميع العم –عننا  3844]جمننوع 

ْكِر: مَض ] ُبو بر أر  [.741[. وأبوآل: مَض ]776احلسان(. ور

 [.858[. ويزيد: ثقة متقن عابد، مَض ]718رجال اإلسناد إىل الدارمي: مضوا ] (4)

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1519احلديث أخرجه الدارمي يف سننه )

: ثقة حجة تكلم فيه بفال قادح، مَض ] (5) ْعد  اِهيُم ْبُن سر  [.875َل أقف عليه. إِْبرر

: َل أميزآل.1108َل أقف عىل هذا اجلزء، وطلحة بن الصقر: مَض ] (6) ةر اْبُن أريِب ُلْقمر  [. ور

لرِميج  (7)  السج
ُْدون  ِد ْبِن َحر ُد ْبُن حُمرم  نانِيدر  حُمرم  كر األرسر ، أرْدرر ة  ، ثِقر ْشُهور  ْيخ  مر افِِر: شر ْبُد اْلغر ، قال عر ةر ْلحر ْكِر ْبُن أريِب طر ُبو بر لرِميج أر اْلعر

= 
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بِيِع، ثنا ُفلرْيح   ، ثنا أرُبو الر  ْعىلر امْلرْوِصيِلج ُبو ير أر
نِن الزج  ،(1) َْحرِن عر ْبنِد النر  ةر ْبنِن عر نلرمر نْن أريِب سر ، عر ْهنِريِّ

ُسنوُل اهللِ  نالر رر ُقنوُل: قر ةر ير ْينرر نا ُهرر بر ا أر نِمعر ُنامر سر ، أرهن  ةر ْينرر ناِحِب أريِب ُهرر ، صر رِّ ْبِد اهللِ اأْلرغر أريِب عر : ور

ْيِل اآْلِخرُ » َُ اهللُ ِحَْي َيْبَقي ُثُلُث اللَّ ْنَيا ُكلَّ َلْيَلو  َينِْز ََمِء الد  :  إَِ  السَّ َُ َمنْن َيْشنُكْر ُأْعطِنِه، "، َفَيُقو

ِفْر َلهُ  َوَمْن َيْدُعوِِّن  ِْ ْينِل «"َأْسَتِجْب َلُه، َمْن َيْسَتْغِفْر َأ ةر آِخنِر الل  نفالر نُلونر صر ضِّ اُنوا ُيفر لِكر ثر لِذر ، فر

لِِه  ىلر أرو  عر
(2). 

ر   ْعمر ، عن الزهري، وهو عندنا يف األول من جامع مر ر  ْعمر ورواآل مر
(3). 

. ،(5)ى: للوزاعي، عن حيي(4)وهو عندنا يف "جزء عيل بن حممد الكويف" ةر لرمر  عن أيب سر
نرر اْبنِن  [1152] نرر ْبنِن أريِب ُعمر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر أرَْحرُد ْبُن حُمرم  اج احلافظ ور أخربِن أبو احلج 

ةر  امر ُقدر
نْيبرانر  -قناال: أبننا أبنو احلسنن ابنن البخناري.  (6) زاد أبنو احلجناج فقنال: وأَحند بنن شر

نيل  كِّ ، أبننا إسنامعيل بنن أَحند بنن عمنر  قنالوا: أبننا أبنو حفنص –وزينب بننت مر ذر زر ْ ابنن طرنربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، = عر احْلرِديِث فِيهر امر ادر سر ْن أررر ُزوُرآُل مر ير ، ور انر ةر ُبْشترنِقر ْرير ْسُكُن قر انر ير ثر الِيرةر ور انر  اْلعر ْدر ْمِرو اْبِن َحر ْن أريِب عر ى عر ور ْن رر ُهور آِخُر مر ور

نرةر ) ر سر ْوتِِه، ُتُويفِّ لِكر اإِلْسنراُد بِمر طرعر ذر اْنقر ، ور ْعىلر امْلرْوِصيِلِّ ْن أريِب ير هن(. املنتخب من ثتاب السياَّ لتاريخ نيسنابور 455عر

 (.10/64( تاريخ اإلسفال  )99)

ْيامر  (1) ْيُح ْيُن ُسلر اِعيج ُفلر ِة اخلُزر ، صدوَّ ثري  اخلطأ، ع. التقريب ) نر ْبِن أريِب امْلُِغ ر ِِنج يرى امْلردر ْ ، أرُبو حير ْسلرِميج
 (.5443أرِو األر

، ثقة، [، عدا ابن َحدون. 832رجال اإلسناد إىل أيب يعىل: مضوا ] (2) اُودر األرْزِديج ُن بُن در ْيامر اِِنج ُسلر ْهرر بِيِع: هو الز  ُبو الر  أر ور

ُن، ثقة، مَض ]755َل يتكلم فيه أحد بحجة، مَض ] ْلامر : هو سر رج ْبِد اهللِ األرغر ُبو عر أر  [.1139[. ور

 [.1147( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ]6155احلديث أخرجه أبو يعىل يف مسندآل )

ر  ) (3) ْعمر  (.19653جامع مر

، الُكو (4) يج ِ اُرونر احِلْم ر ِد بِن هر يِلج بُن حُمرم  ِن عر ِة، أرُبو احلرسر ُة، قراِِضر الُكوفر مر فال  ِقيُه، العر اُ ، الفر نُد بنُن اإِلمر الر حُمرم  ، احلرافُِظ، قر يِفج

ِديريِ  ةر حر ام  ُظ عر انر حْيفر  احلرافِظ: ثر
نرةر )أرَْحردر بِن َحر اد  ا ر سر . مر ةا انر ثِقر ثر  (.15/14هن(. س  أعفال  النبفالء )323ِه، ور

ْيِمّي، مكتبة الرشد. وَل أجد حديث الباب فيه. ّي( حتقيق: الُبعر ِ  له جزء مطبوع بعنوان )جزء عيل بن حممد احِلْم ر

 َل أميزآل. (5)

رر  (6) ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر ةر امْلرْقِديِسج احلننبيل، الشنيخ شنهاب  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  امر ِد ْبِن ُقدر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم  رر حُمرم  ْيِخ أريِب ُعمر اْبِن الش 

ننر ر سر ِفظر )املقنع(، ُتنُويفِّ ، حر ، فقيه  يِن، رجل  صالح  ْيِف الدِّ ناِِض 742ةر )الدين أبو العباس ابن سر نمِّ قر ُهنور اْبنُن عر هنن(، ور

. معجم شيوخ السبكي ) ةر ْزر نر ْبِن َحر ْيامر يِن ُسلر ِقيِّ الدِّ اِة تر  (.29اْلُقضر
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انر  نِد بنِن ِعْمنرر وِر، أنا أرَْحرُد بنُن حُمرم  ، أبنا أَحد بن حممد بن أَحد بن عبد اهلل بن الن قج نِْديج ْرقر مر الس 

اجلُنِْديج 
نِويج  ،(1) ِزينِز البرغر ْبنِد العر نِد ْبنِن عر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  اِسِم عر ، ثننا عبناس بنن الوليند ثنا أرُبو القر

، عننن أيب هريننرة، أن  /  ةر ننلرمر ، عننن حممنند بننن عمننرو، عننن أيب سر ةر ننلرمر ، ثنننا َحر نناُد ْبننُن سر الن ننْريِسج

فيقنوَ:  ،إذا كان شنطر اللينل يننزَ اهلل إ  سنَمء الندنيا»قال:  رسول اهلل  (2)/أ[ أن  125]

 .(3)« هل من سائل فأعطيه  هل من داع  فأستجيَب له  هل من مستغفر فأِفَر له "
بِيبرُة ابنة عبد الرَحن، عن عيل بن عبد  (5)وزينب ابنة أَحد و  (4)أخربنا جدي  [1153] حر

اللطيف ابن اخِليرِميِّ 
نيِّ إجنازة.  (6) ِ ِْ ن بنِن احُل ِ ِْ زاد  زيننب: وحممند ابنن  –وحممند بنن نر

يِّ  اتِيلر ]ح[ ِديِّ الس   إجازة قالوا: أنا أبو الفتح ابن شر
(  (7))وأخربنا  اتِيلر اِئِم، أنا جدي، أنبأنا ابن شر ْبِد الد  ْكِر ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ُد ْبُن أريِب بر حُمرم 

أنا  ،(8)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انر بِن اجُلنِْديِّ  (1) ِد بِن ِعْمرر ِن أرَْحرُد بُن حُمرم  ْيُخ، أرُبو احلرسر نانر يضنعف يِف روايتنه،  الش  ، قنال اخلطينب: ثر اِديج نيِلج البرْغندر الن ْهشر

نُه ُأُصنول   انرْت لر ثر يجِع، ور ى بِالت شر انر ُيرمر : ثر تِْيِقيج الر العر قر ْيِه يِف مذهبه. وقال األزهري: ليس بَّشء. ور لر . ويطعن عر نان  ِحسر

عيل حنديريا بسنند رجالنه ثقنا  إال اجلنندي فقنال: هنذا وقال ابن حجر: أورد ابن اجلوزي يف املوضوعا  يف فضل 

. تاريخ بغداد ) ال يتعدى اجُلنِْدي   (.1/639( لسان امليزان )16/555( س  أعفال  النبفالء )6/244موضوع، ور

 ثذا. (2)

: مَضنن ] (3) نناِريِّ : ]770ابننن الُبخر ننْيبرانر أرَْحرننُد ْبننُن شر : ]914[. ور ننيل كِّ ْينرننُب بِنْننُت مر زر : ][783[. ور ذر زر ْ ننربر [. 767. واْبننُن طر

ننوِر: سننبقا ] اْبننُن الن قج نِْديِّ ور ْرقر ننمر ِعيُل اْبننُن الس  إِْسننامر : ثقننة، مَضنن ]760ور ب نناس  الن ننْريِسج عر : مَضنن 1003[. ور َحر نناد  [. ور

[711.] 

 ثتب: )وأبو بكر بن حممد الرِض(، ثم رضب عليها. (4)

بِيبرنةر وحندها (5) ناد(. إثنارة الفوائند  هبذا اإلسناد األول منن حر ناِد: ذثنر العفالئني سنامعه لنن )جنزء النرتاجم للنج  إىل الن ج 

(2/571.) 

ّطاب (6) نن ابنن شناتيل،  عيل بن عبد اللطيف بن حييى بن عيل بن خر ، ذثرآل ابن ناْص الدين، قال: )حندث عر ابن اخِليرِميِّ

عنُه  ل(. توضيح املشتبه )ور امر ْينرب اْبنة اْلكر : زر ةا ازر (. وَل يسق نسبه، ونقلته من ترَجة أخيه "حممد" يف تناريخ 3/494إجر

 (.6/423( والريقا  البن قطلوبغا )13/441(. وترَجة أبيهام يف تاريخ اإلسفال  )14/53اإلسفال  )

ذثور يف اهلننامش قبننل السننابق. املعجننم املفهننرس هبننذا اإلسننناد الرينناِن مننن أولننه: ذثننر ابننن حجننر سننامعه للجننزء املنن (7)

(1040.) 

 ما بني القوسني ثتبها فوَّ السطر، وثتب بعدها: "صح". (8)



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 565 
 

ِِنج ح الِب  البراِقفال   أرُبو غر
ةر  نْ ر نُعوِد اْبنِن ُقمر إجنازة، أننا عبند اهلل بنن أَحند ابنن  (1) وأبنا زينب، عن أَحند ابنن أيب السج

ِف قناال  (3)أنا  ،(2)الن ْريِسِّ  فال  أبو احلسن ابن العر
، أننا أبنو بكنر  (4) نانر ْبنُد امْلرلِنِك اْبنُن برِْشر : أننا عر

انر اْلبرز   س  ِ  ْبِن حر ُن ْبُن ُمْكرر اُد، ثنا احْلرسر الِنُك ْبنُن الن ج  ب ناُع، ثننا مر نى الط  اَُّ ْبنُن ِعيسر اُز، ثنا إِْسنحر

ُسنولر اهللِ  ، أرن  رر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ِن اأْلرغر ، عر ْهِريِّ ِن الزج ، عر :  أرنرس  نالر َُ ُكنلَّ   إِنَّ اهللَ»قر َينْنِز

ْنَيا ِحَْي َيْبَقي ُثلُ  ََمِء الد   إَِ  السَّ
َُ َلْيَلو  ْيِل اآْلِخُر َفَيُقنو َمنْن َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه  َمنْن " :ُث اللَّ

ِفَر َلُه  ِْ  .(5)« "َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه  َمْن َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ
أخربنا شيخ اإلسفال  أبو العباس أَحد ابن تيمية ونِ اهلل بنن حممند بنن حيينى  [1154]

يِفج قالوا: أنا حييى ابن أيب منصور الص   (1)وأمه بدور  (6)األنصاري  ْ ر
أنا أَحد بن حييى ابن  ،(2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِسمِ  (1) ِ ابِن أريِب القر ِْ ُعْوِد نر ُر امْلُْسنُِد، أرَْحرُد ابُن أريِب السج م  ب ناِس اْبنُن  امْلُعر ُبنو العر ، أر ِجنيج يِلج األرزر نِن الت ِميِمنيج احلرننْظر بِن أريِب احلرسر

ننرةر ) ر سر . ُتنُويفِّ ل  نوِّ نِة، ُمترمر نُن الّطِريقر سر ، حر ظ  نْيخ  ُمترنيرقِّ ناِر: شر الر اْبنُن الن ج  ةر الت اِجُر، قر ْ ر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 649ُقمر

(23/286.) 

ْبد (2) د ْبن أرَْحرد عر د ْبن أريِب نِ ْبن أريِب طاهر ْبنن أريِب  اهلل ْبن أرَْحرد ْبن ِهبرة اهلل ْبن حُمرم  ُبو حُمرم  ، أر ْسُنونر د ْبن أرَْحرد ْبن حر ْبن حُمرم 

نْي ابن الن رْ  ْبند الغننّي، احْلُسر ْينِه مننهم احلنافظ عر لر نُْه َجاعنة وأثننوا عر ث عر واية، حد  ، من بيت العدالة والرِّ يِسّ البرْغداديج

 (.12/410هن(. تاريخ اإلسفال  )569وأبو حممد بن قدامة، وغ َها، وثان يلقب باحلاممة، تويف سنة )

ِف: ذثر العفالئي سامعه للجز (3) فال   ء املذثور قبل قليل.هبذا اإلسناد من ابن العر

ِف. (4) فال  ِِن  واْبنر العر  يعني: البراِقفال 

ْبنِد اهللِ، مَضن ]911رجال اإلسنناد الريناِن إىل البناقفالِن: سنبقوا ] (5) [. وزيننب: مضنت 778[. وجند املصننف: هنو أرَْحرنُد ْبنُن عر

َْحرِن: مضنت ]760] ْبنِد النر  بِيبرُة بِنْنُت عر حر ن1007[. ور ِ ِْ اْبنُن احُل : سنبقا ][. ور ناتِيلر اْبنُن شر نيِِّدّي، مَضن 911يِّ ور اْبنُن الس  [. ور

ِف: مَضن ]816] نفال  ابن العر : مَضن ]883[. ور نانر ناُد: مَضن ]796[. وابنن برِْشر نُن بنُن ُمْكنرر  : مَضن 813[. والن ج  احلرسر [. ور

اْبُن الط ب اِع، صدوَّ، مَض ]964] بِْد اهلل735ِ[. ور : هو أرُبو عر رج األرغر ُن، ثقة، مَض ] [. ور ْلامر  [.1139سر

اُد يف "جزء الرتاجم"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.  احلديث أخرجه أبو بكر الن ج 

انر )  ( بمريله.555( )272هو يف اجلزء األول من أماِل أيب القاسم عبد امللك ابن برِْشر

بنن أيب منصنور بنن أيب الفنتح بنن رافنع بنن عنيل احلنراِن األصنل،  نِ اهلل بنن حممند ابنن اإلمنا  َجنال الندين حيينى (6)

الدمشقي، أبو الفتح، املعروف جدآل بابن الص يف وبنابن احلبيَّشن احلننبيل، سنمع منن جندآل وطائفنة، قنال النربزاِل: 

هنن(. 743معروفا باألمانة. ما  سنة )رجل جيد، له مسجد يؤ  فيه. وقال الذهبي: مشهور بكنيته، وثان مشهورا 

= 
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بِيِقيِّ  الد 
، أننا ُعبرْينُد اهللِ  ،(3) نْردر اْرمر زر اُز، أنا عبد اهلل بن حممد بنن هر ز   القر

د  َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  أبنا عر

ن ، نا أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن زيناد الن ْيسر ِِنج الر ْيدر يِلل الص  ، ننا ُينوُنُس ْبنُن ْبُن أرَْحردر ْبِن عر اُبوِريج

نرِّ  ، أنا عبد اهلل بن وهب، أخربِن مالنك، عنن ابنن شنهاب، عنن أيب عبند اهلل األرغر ْبِد األرْعىلر عر

، عنن أيب هرينرة، أن رسنول اهلل  ةر لرمر كنل ليلنو إ  السنَمء  يننزَ ربننا »قنال:  وعن أيب سر

ه  من يسألني فأعطينه  ومنن من يدعوِّن فأستجيب ل"الدنيا حْي يبقي ثلث الليل، فيقوَ: 

 .(4)« "يستغفرِّن فأِفر له 
ْينِه،  [1155] جور ل، أبنا ابنن َحر ، أنا عبد األو  تِّيِّ ْحنرِة وعيسى قاال: أنا اْبُن الل  أخربنا ابن الشِّ

ُم ْبُن نرافِع   ، أنا احْلركر اِرِميج ، أبنا الد  انر أبنا أرُبو ِعْمرر
ةر  ،(5) ْزر ْيِب ْبِن أريِب َحر ْن ُشعر عر

ْهِريِّ  ،(6) ْن الزج عر

، أرن  أر  ةر ْينرر ناِحبرا أريِب ُهرر ، صر رج ْبِد اهللِ اأْلرغر أرُبو عر َْحرِن ور ْبِد الر  ةر ْبُن عر لرمر نِي أرُبو سر ثر د  : حر الر ةر قر ْينرر نا ُهرر بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2418الدرر الكامنة ) =

 َل أجدها. (1)

ْتح ْبن رافع (2) نُْصور ْبن أيب الفر ر املحّدث الصالح، حييى ْبن أيب مر اِهيم احلنّرا اإلما  املفتي املعم  ِّن احلننبيّل، ْبن عيّل ْبن إِْبنرر

ا ُمْفتياا، ضخم الِعلم والعمل، صناحب تعبند وأوراد  ا ثب ا ، ثان إماما ْ يّف، وُيعرف بابن احُلبرْيَِّشِّ َجال الدين ابن الص 

ر سنة )  (.15/368هن(. تاريخ اإلسفال  )678وهتجد، ُتُويفِّ

اِدّي  (3) يرى بن برثة بن حمفوظ البرْغدر ْ ب ناس ابنن النّدبيقّي، قنال ابنن الندبيريي: أفسند أثرينر  أرَْحرد بن حير ُبو العر ، أر ويِفّ از الصج البرز 

سامعاته ب دخاله فيها ما َل يكن سمعه، وحدث عن قو   َل يكن سنمع مننهم، وظهنر ثذبنه يف أشنياء، فن ن سنامعه يف 

وإنام املنرتوك منا ثنان بخطنه ونقلنه. وقنال النذهبي: زور لنفسنه أسنمعة، وأْص أشياء حمقق  حمت  بخطو  الريقا ، 

هن(. ذيل تاريخ مديننة 612عليها، سمع منه َجال الدين بن حييى بن الص يف وغ آل من أصول سامعاته. تويف سنة )

 (.13/332( تاريخ اإلسفال  )1/163( ميزان االعتدال )2/433السفال  البن الدبيريي )

ز   (4) ْيبراِِنج القر  الش 
ْيق  نُْصور  ابُن ُزرر ُبو مر ، مَضن ]826، مَض ]اُز: هو أر نيِفينِيج ِ  ِ : هنو ال نْردر اْرمر زر ُعبرْينُد اهللِ 851[. ابُن هر [. ور

: مَض ] ِِنج الر ْيدر ناِد، مَضن ]1083الص  ُين949[. وشيخه ابُن ِزير : ثقنة، مَضن ][. ور ْبنِد األرْعنىلر [. ابنن 762وُنُس ْبنُن عر

 [.1147[. وذثر املصنِّف طريق ابن وهب يف خترجيه لن ]737وهب: هو عبد اهلل، ثقة، مَض ]

نن (5) اِِنج احِلْمِ،ج ننافِع  البرْهننرر ننُم بننُن نر ِن احلركر ُبننو الننيرامر ، ثقننة ثبننت، يقننال: إن أثريننر حديريننه عننن شننعيب مناولننة، ع. التقريننب أر

(1464.) 

ِ ج  (6) ةر ِدينرار  الُقرر ْزر ْيُب بُن أريِب َحر ، ثقة عابد، قال ابنن معنني: منن  ُشعر ُبو برِْش  احِلْمِ،ج ُهم، أر ْوالر ِويج مر أثبنت النناس يف األُمر

 (.2798الزهري، ع. التقريب )
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ا، أرن  الن بِي   َُهر ر :  أرْخربر الر نَا َتَباَرَ  اْسُمُه ُكلَّ َلْيَلو  »قر َُ َرب  ْينِل اآْلِخنُر إَِ  َينِْز ِحَْي َيْبَقني ُثُلنُث اللَّ

ْنَيا ََمِء الند  :  السَّ َُ ِفَر َلنُه  َمنْن َيْسنَأُلنِي َمنْن َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه  َمنْن َيْسن"َفَيُقنو ِْ َتْغِفُرِِّن َفنَأ

 .(1)« َحتَّي اْلَفْجرِ  "َفُأْعطَِيُه 
اد "  رر

، وهو عندنا يف "عواِل طِ ْهِريِّ ِن الزج ، عر ر  ْعمر اآُل مر ور رر ور
(2). 
ِن عن أيب هريرة: ام  انر الس  ْثور  وأما حديث أيب صالح ذر

 .(3)فقد ثتبناآل فيام تقد  ويف اجلزء الرياِن 
اِِنج  (4)أخربنا  [1156] ِِلِّ اليرْلدر ْبِد اْلور َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  عر

َْحرِن  ،(5) ْبنُد النر  ني عر أننا جندي أِلُمِّ

اُف  ، أنا يوسف بن املبارك اخلرف  اِِنج ْهِم اليرْلدر اْبُن أريِب الفر
أننا أبنو بكنر حممند بنن عبند البناقي  ،(6)

ُد بْ األنصاري، أنا   حُمرم 
نْيِ د  ْبِن أرُبو احلُسر ، أننا عنيل بنن عمنر بنن ُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  ْسُنونر الن ْريِسج حر

ْرب   ةر بِن حر ْبدر ، ثنا القاِض أبو ُعبرْيِد اهللِ حممد بن عر حممد احلرْريِبج
اِج  ،(7) ثنا إبراهيم بن احلرج 

(8)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.718رجال اإلسناد إىل الدارمي: مضوا ] (1)

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1520احلديث أخرجه الدارمي يف سننه )

يّل الربداِن(.1337ذثرآل ابن حجر يف املعجم املفهرس ) (2) ِْري  أيب عر اد، ختر  ( بعنوان: )عواِل طِرر

 [.1132[ ]1130[ ]1129] [1124انظر: ] (3)

ِزينز بنن  (4) ة عبند اْلعر نِديث احْلرنْريِبّ منن ُنْسنخر : ذثر ابن حجر سامعه لنن )ُجنْزء منن حر هبذا اإلسناد من أوله إىل عيل احلرْريِبِّ

ن الباغندي( املعجم املفهرس ) عر بدة ور د بن عر ن حُمرم  ِديث احْلرْريِبّ عر من حر ، ور ْيل   (.1104امْلُْخترار عن ُسهر

ب ايِسج  (5) اِهيمر اْلعر ِِلِّ ْبِن إِْبرر ْبِد اْلور َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  رر عر ُبو ُعمر نِمعر اْلكر  أر يِن، سر ِقيِّ الدِّ ُث تر دِّ فالُح، ِسْبُط امْلُحر ، اْلفر اِِنج ريِن ر ِمنْن اْليرْلدر

نرةر ) ا ر سر ، مر ريِ    ثر
 
ء ْ در بَِّشر ر  فر ا، تر ِق ا يناا فر

انر ِمْسكِ ثر آِل، ور دِّ  (.1/368هن(. معجم شيوخ الذهبي )725جر

ْكر البغديوسف ْبن املبارك ْبن ثامل ْبن أريِب غالب (6) ُبو الفتوح ْبن أريِب بر الر ابنن النّّجنار: صنالح حنافظ ، أر ادّي اخلرّفاف، قر

نا  نا يف الرواينة، سنّيئ اخُللنق، ُمتررّبما لكتاب اهلل، وثان أميًّا ال حُيسن الكتابنة وال يعنرف شنيئاا منن العلنم، وثنان عرسا

ىلر الرواية. تويف سن ا يأخذ عر ا ُمدقعا ة حّتى نسمع منه، وثان فق ا  هن(.601ة )بأصحاب احلديث؛ ثنّا نرلقى منه شد 

اِِنج  (7) ب ادر ْرب  العر ةر بِن حر ْبدر ُد بُن عر ُبو ُعبرْيِد اهللِ حُمرم  اِة، أر ْكنر  قراِِض الُقضر ُبنو بر نالر أر قر نِذِب، ور نِديل بِالكر ناآُل اْبنُن عر مر ، رر نيج ِ ِْ ، البر

: ُهور  اِِنج قر . ما  سنة )الرُبْ م  ، ُمت هر الِف  . وقال: تر
قرال الذهبي: واآل  . ور وثنِْير ( 3/659هنن(. تناريخ بغنداد )313ِمنر املررْتُ

 (.14/408س  أعفال  النبفالء )

اِميج الن اِجيج  (8)  الس 
ْيد  اِج بِن زر اِهيُم بُن احلرج  ، ثقة هيم قليفالا، س. التقريب )إِْبرر يج ِ ِْ اَّر البر ُبو إِْسحر  (.162، أر
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ِزيِز ْبُن امْلُْختراِر  ْبُد اْلعر ثنا عر
، عن أبيه، عن  ،(1) ْيل  ينزَ اهلل »قال:  أيب هريرة، عن النبي ثنا ُسهر

أنا اْْلَلِنُك، َمنْن يندعوِّن فأسنتجيب لنه  منن يسنلني "تبار  وتعا  إ  السَمء الدنيا، فيقوَ: 

 .(2)« حتي يإء الفجر "فأعطيه  ومن يستغفرِّن فأِفر له 
د  وزينب ابنة أَحد،  [1157] ْكِر ْبُن حُمرم  ُبو بر َْحرِن بْ أخربنا أر ْبِد الر  ْن عر يل عر كِّ ي ِن مر ندِّ ، أنا جر

ن نةر  ، أنا أبو أَحد َحند بنن عبند اهلل ابنن حر لرِفيج السِّ
بأصنبهان، أننا سنعيد بنن أَحند بنن حممند  (3)

اُبوِريج  الن ْيسر
 نا ]ح[ (4)

ننْعِريِّ  (5)......... )وقننرأ  عننىل أبنتننا زينننب بنننت الش 
ِجيننه   ،(6) أبنننا ور

أنننا أبننو حامنند  ،(1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِريج  (1) ِزيِز ْبُن امْلُْختراِر األرْنصر ْبُد اْلعر اغُ عر ب  ِعيلر الد  ُبو إِْسامر اُل: أر ُيقر ، ور اَّر ُبو إِْسحر ، ثقة، ع. التقريب )، أر يج ِ ِْ  (.4120، اْلبر

ْهِم: مَض ] (2) َْحرِن اْبُن أريِب الفر ْبُد الر  ْستران، مَض ]738عر : 771[. وحممد بن عبد الباقي: هو قراِِض امْلررر ْسنُنونر [. وابنن حر

، مَضنن ]1018مَضنن ] يِفج ننْ ر ِريج الص  ننك  يج السج
ِ : هننو احِلْمنن ر احلرننْريِبج انر [. ور 735[. ور ْثننور ننالِح  ذر : هننو ابننُن أريِب صر ْيل  ُسننهر

ِن، صدوَّ تغ  حفظه بأخرة، مَض ] ام  اُن: ثقة ثبت، مَض ]1132الس  ْثور  [.836[. وأبوآل ذر

ْيِل بن صنالح، عنن أبينه،  احلديث مروي يف نسخة بعنوان: )جزء فيه نسخة عبد العزيز بن املختار البِي، عن ُسهر

[، وهنو منن 107جاميع العمرينة  –ا  ع 3843/أ( الظاهرية، جموع رقم 158َّ –/ب 157عن أيب هريرة( ])َّ

رواية يوسف بن املبارك اخلفاف، هبذا اإلسناد، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وسيأيت مزيد ثنفال  عنن هنذآل النسنخة 

 [.1163برقم ]

، هبذا اإلسناد ] ْيل   [.1132وقد مَض احلديث من طريق ُسهر

ْبد اهلل (3) ْد ْبن عر ن ةر األصبهاِنَحر ، فقينه، مشنهور، ُيفتني، ويعنرّب الرؤينا، وثنان ِمنن شنيوخ  ْبن أَحد ْبن حر ، أبو أَحد املعنربِّ

وفّية، وثقه إسامعيل بن حممد بن الفضل الطلحي فيام نقل عنه ابنن نقطنة. ذثنرآل النذهبي يف وفينا  هنن(. 502) الصج

 (.11/32( تاريخ اإلسفال  )1464إثامل اإلثامل البن نقطة )

ن (4) نِد بنِن ُنعر  أرَْحرندر بنِن حُمرم 
نِعْيد  نِعْيُد اْبنُن أريِب سر نر سر ُبنو ُعنرْيامر ُر، أر م  اِهُد، امْلُعر اَِلُ، الز  ْيُخ، العر ناُبوِريج الش  ابر الن ْيسر ، ْيِم بنِن إِشنكر

ط ير ْأي فِيه، ور ءر الر  ِّ انر أريِب يسر ن: ثر ذِّ الِح  امْلُؤر الِح بن أريِب صر الر صر ي اِر، قر ، امْلرْعُرْوُف بِالعر ْويِفج ن بنِن الصج نْن برِْشِ ى عر ور عُن فِيامر رر

نرة )أرَْحردر اإِلسف ا ر سر ة. مر اص  ايينِّي خر اِجِم شنُيوخ 18/86هن(. سن  أعنفال  الننبفالء )457رر نرر نبِيل الن ِقني يف تر لسر ( الس 

ِقّي )  (.65البريِهر

 َخس ثلام  َل أستطع قراءهتا. (5)

ْينرُب بِنُْت  (6) ة نراز زر ِد ُحر  ي  ، ُأّ  امْلُؤر انر اسر ُة ُخرر ُة، ُمْسنِدر يلر
ُة اجلرلِ ْيخر َْحرنِ الش  ْبِد الر  اِسِم عر نْهِل  أريِب القر ِن بنِن أرَْحرندر بنِن سر بِن احلرسر

ُة، ثر  ْعِري  ُة، الش  اُبْوِري  انِي ة األرْصِل، الن ْيسر ْبُدوس  اجلُْرجر رة مكريرة، قال ابنن نقطنة: سنامعها بِن أرَْحردر بِن عر م  احِلرةا ُمعر انرْت صر

= 
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ننِريج  األرْزهر
ننِديج  (3)ال: أنننا( قننا (2) أبننو حممنند احلسننن بننن أَحنند امْلرْخلر

أنننا حممنند بننن إسننحاَّ  ،(4)

نْن  بِينِه، عر نْن أر ، عر نالِح  ْيِل ْبِن أريِب صر ْن ُسهر َْحرِن، عر ْبِد الر  اُج، نا ُقترْيبرُة، ثنا يعقوب وهو ابن عر الرس  

ُسولر اهللِ  ، أرن  رر ةر ْيرر :  أريِب ُهرر الر َُ اهللُ »قر ْنَيا ُكلَّ َلْيَلو  ِحَْي َيْمِإن َينِْز َتَباَرَ  َوَتَعاَ  إَِ  َسََمِء الد 

 َُ ْيِل، َفَيُقو   َمنْن َذا الَّنِذي َأَنا اْْلَلُِك، َأَنا اْْلَلُِك، َمْن َذا الَّنِذي َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنهُ " :ُثُلُث اللَّ

ِفَر َلُه  ِْ  .(5)« "َيَسلني َفُأْعطَِيُه  َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرِِّن َفَأ
ِجيه  إجازةا ]ح[ أخربتني به زينب [1158] لِي ُة، عن عبد اخلالق، عن ور امر  الكر

اج  و - (6)ُمت ِصفالا  -وأخربِن به  ور ، عنن ابنن رر ِ ج ثفالَهنا  (8)عنن شنعيب  (7)(.....) الُقرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.22/85( س  أعفال  النبفالء )688هن(. التقييد البن نقطة )615صحيح. توفيت سنة ) =

نِد بنِن أر  (1) ِد بِن حُمرم  اِهِر بِن حُمرم  ِجْيُه بُن طر ْكر  ور ُبو بر ، أر انر اسر ْدُل، ُمْسنُِد ُخرر اَِلُ، العر ْيُخ، العر اِميج الش  نح  ، َْحرندر الش  ناُبوِريج ، الن ْيسر

ننرةر ) ر سر ُتنُويفِّ ِجينه  يِف احلرنِدْيِث، ور نلر ور حر رر ، ور اِهنر  ُهور أرُخو زر ِة، ور اير ور الرِّ ِة ور الر در ْيِت العر أعنفال  الننبفالء  هنن(. سن 541ِمْن بر

(20/109.) 

ننِريج  (2) ننر األرْزهر ننِن بننِن أرْزهر ننِد بننِن احلرسر ننِن بننِن حُمرم   أرَْحرننُد بننُن احلرسر
اِمنند  ُبننو حر ننُدوَُّ، أر ننْدُل، امْلُْسنننُِد، الص  نناُبوِريج العر ، ، الن ْيسر

نننرةر ) ر سر نن بِالرشننو ، ُتننُويفِّ ِر  بر نرننة، ور ننُه ُأُصننول ُمْتقر لر ، ور ثنِير نندِّ ، ِمننْن أرْوالرد امْلُحر يج
ننوطِ هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 463الرشج

(18/254.) 

 ما بني القوسني ثتبها فوَّ السطر، وثتب بعدآل: "صح". (3)

ند  ا (4) ُبنو حُمرم  ُدوَُّ، امْلُْسننُِد، أر اُ ، الص  نْيبرانر امْلرْخلرنِديج اإِلمر نِد بنِن شر ْلر نيِلِّ بنِن َمر نِن بنِن عر نِد بنِن احلرسر نُن بنُن أرَْحرندر بنِن حُمرم  حلرسر

اُبوِريج  الُكُتِب، ُمنْتِقن  يِف الرِّ العر  الن ْيسر ِع ور امر ِحيُح الس  الر احلراثُِم: ُهور صر اِ ، قر ِقي ُة أرْهِل البيوتر بر ِة، ور الر ْيُخ العدر نِة، ْدُل، شر اير ور

نرةر ) ر سر آِل، ُتُويفِّ ِ ِْ ُث عر ن ِة، حُمردِّ اِر السج  يِف در
ِ
اِحُب اإِلْمفالرء  (.16/539هن(. س  أعفال  النبفالء )389صر

، مَض ] (5) ِِضِّ : هو اْبُن الر 
د  ْكِر ْبُن حُمرم  ُبو بر : 760[. وزينب بنت الكامل أَحد: مضت ]832أر نيل كِّ [. وعبد الرَحن بن مر

: مَضنن ]812مَضنن ] ننلرِفيج نناِهر  السِّ ُبننو طر أر نناُج، مَضنن ]742[. ور الرس   ُقترْيبرننُة: ثقننة ثبننت، مَضنن ]734[. ور [. 734[. ور

ْبدِ  ْعُقوُب ْبُن عر ير ، ثقة، مَض ] ور اِِنج رر نْدر اِريج اإِلْسكر ْهِريج القر َْحرِن: هو الزج  [.750الر 

اِج ) ة" أليب العباس الرس   بنِد 25هو يف جزء "البرْيُتوتر ْينرنبر بِنْنِت عر ، به. وهذا اجلزء وصنل إليننا منن طرينق زر ( عن ُقترْيبرةر

، باإلسناد املذ ِجيه  ِة، عن ور ْعِري  َْحرِن الش   ثور.الر 

ِع. (6) امر  أي: بالس 

 ثلمة أو ثلمتان َل أستطع قراءهتام. (7)

اِِنج  (8) ور نْ ر ي نةر القر
طِ ِد بِن عر يرى بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ْ ْيُب بُن حير نر ُشعر ْدير ُبو مر الِح، أر ْيُخ، امْلُْسنُِد الص  ، الت ناِجر، الش  اِِنج رر نْدر ، ُثنم  اإِلْسنكر

= 
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، عن أيب بكر أَحد بن إبراهيم بن أَحد بن حممود  ِفيِّ ، عن الري قر لرِفيِّ عن السِّ
عن احلسن بنن  ،(1)

 .(3)فذثرآل  ،(2)أَحد
رواآل مسلم عن ُقترْيبرةر 

(4). 
ِحيح   ن  صر سر ورواآل الرتمذي عن قتيبة أيضاا، وقال: حر
 (5). 

 الكِنراِِنج 
د  ُة بُن حُمرم  ْزر ورواآل احلافظ َحر

ِحيِّ  (6) َْحرِن اجْلُمر ْبِد الر  ِعيِد ْبِن عر : لسر
(7)،  ، ْيل  عن ُسهر

يُِّد اإِلْسنراِد  ِحيح  جر ِديث  صر ا حر ذر بِاهللِ الت ْوفِيُق".وقال: "هر ، ور ِِنٌّ در  مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْسنُب.  = ( حر ِعْينرننْيِ ى )األرْربر ور ة، رر صندقر ا بِنرل ور ْمحاا ذر انر سر ، ثر ةر ك  اِور بِمر اِِنِّ الت اِجر امْلُجر رر ْعفر ننرةر )اْبُن الز  ر سر هنن(. 645ُتنُويفِّ

 (.23/268س  أعفال  النبفالء )

اِهيمأرَْحر  (1) ْبد اهلل  ْبنن إِْبنرر اِهيم ْبن أرَْحردر ْبن حممود ْبن عر ْكنر الريقفني األصنبهاِن النيسنابوري النواعظ، قنال د ْبن إِْبرر ُبنو بر ، أر

ننانر صنندوقا سنن ثر نْننُه، ور ( تنناريخ 5/36هننن(. تنناريخ بغننداد )416ديدا َجيننل الطريقنة. مننا  سنننة )اخلطينب: ثتبنننا عر

ِقّي )305، 9/266اإلسفال  ) اِجِم شُيوخ البريِهر رر بِيل الن ِقي يف تر لسر  (.7( الس 

(2) .  هو امْلرْخلرِديج

ِب: مَض ] (3) : سبقا ]890عبد اخلالق: هو ابُن األرْنجر اج  ور ِ ج واْبُن رر الُقرر ا742[. ور : هو أبو عبند اهلل القاسنم [. ور ِفيج لري قر

 [.1002بن الفضل بن أرَْحرد بن أرَْحرد بن حممود الرّيقفّي األصبهاِن، صاحب "األجزاء الريقفيا "، مَض ]

 ( هبذا اإلسناد.270أخرجه أبو عبد اهلل القاسم بن الفضل الريقفي يف "ثتاب األربعني" )ص

مد بن أسلم الطويس. حتقيق: مشعل بن باِن اجلنربين املطن ي، دار وهو مطبوع مع "ثتاب األربعني" أليب احلسن حم

 هن.1421ابن حز . األوىل، 

 (.169)-(758صحيح مسلم ) (4)

 (. وسيذثر املصنف بعد قليل قولر الرتمذي بتاممه.446سنن الرتمذي ) (5)

ِة، أر  (6) ي  ِ ِْ
ِ اِر امْل ير ُث الدِّ ُة، حُمردِّ اُ ، احلرافُِظ، الُقْدور ، اإلمر نيج ِ ِْ

ِ ، امْل نرناِِنج
ب ناِس الكِ نيِلِّ بنِن العر نِد بنِن عر ُة بنُن حُمرم  ْنزر اِسنِم َحر ُبنو القر

ننرةر ) نا ر سر ، مر
تعبجند   ور

نه  لج أر ا تر داا، ذر انر ُمْتِقناا جوِّ ثر ، ور ن فر صر احُب "جزء البطاقة"، َجعر ور هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 357صر

(16/179.) 

ب اد. وحديث الباب ليس فيه.وجزء البطاقة: مطبوع بتح  قيق عبد الرزاَّ بن حمسن العر

ِ ج  (7) اِمر  الُقرر ِيِل ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن َجر َحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ِعيُد ْبُن عر ، أر  سر حيج ، صندوَّ لنه أوهنا ، وأفنر  اجُلمر ِِنج ْبِد اهللِ امْلرندر ُبو عر

 (.2350ابن حبان يف تضعيفه. التقريب )
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ْيل   ْن ُسهر ، عر ر  رْعمر
 ،،،(1)ورواآل اإلما  أَحد: ملِ

يرى  [1159] ْ اَُّ ْبُن حير نرا إِْسحر ر أرْخربر
ُج،  ،(2) ْيرر ِد ور ا نراِْصُ ْبُن حُمرم  نر ْنبرأر ، أر لِيل  أبنا ُيوُسُف ْبُن خر

بُ  ، أنا أر ِفيج اِحِد الري قر ْبِد الور ُر ْبُن عر ْعفر ُبنو أنا جر ْيِخ احلرافُِظ، ثنا أر ِحيِم، أنا أرُبو الش  ْبِد الر  و طراِهر  اْبُن عر

، عر  ْيل  ْن ُسهر َْحرِن، عر ْبِد الر  ْعُقوُب ُهور اْبُن عر ، ثنا ُقترْيبرُة، ثنا ير ايِبج  اْلِفْرير
د  ُر ْبُن حُمرم  ْعفر ْكر  جر بِينِه، بر ْن أر

ُسوُل  الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر َُ اهللُ: »اهللِ  عر ْنَيا ُكنلَّ َلْيَلنو  ِحنَْي َيْمِإن   َينِْز نََمِء الند  إَِ  السَّ

 َُ ْينِل، َفَيُقنو َأَننا اْْلَلِنُك، َمنْن َذا الَّنِذي َينْدُعوِِّن َفَأْسنَتِجيَب َلنُه  َمنْن َذا الَّنِذي َيَسنلني "ُثُلُث اللَّ

ِفَر َلُه َفُأْعطَِيُه  َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرِِّن َفأَ  َُ َكَذلَِك َحتَّي ُيِإَء الَفْجرُ  "ِْ  .(3)« َفََل َيَزا
ة   ريِن ر  ثر

ا احلرِديُث ِمْن أرْوُجنه  ذر ْد ُرِوير هر قر ، ور ِحيح  ن  صر سر : "حر الر قر ، ور ْن ُقترْيبرةر ِمِذيج عر ْ اآُل الرتِّ ور رر

ِن الن بِيِّ  ، عر ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ُه قر عر ن  ُرِوير أر : ، ور ْينِل اآلِخنرُ »الر َُ اهللُ ِحَْي َيْبَقي ُثُلُث اللَّ ُهنور «َينِْز ، ور

اِ "  اير ور حج الرِّ أرصر
(4). 

ري عن أِّب هريرة: َِ  وأما حديث أِّب عبد اهلل الَ

ةر  لرمر فتقد  مع حديث أيب سر
(5). 

ري عن أِّب هريرة:وأما حديث أِّب َِ   ُمْسلِم  الَ

اِئيِّ  كر لر ن ِة" لفاِل  فهو عندنا يف "السج
 (6). 

"، واألول منننه،  ننر  ْعمر رواآل مسننلم والنسننائي يف "اليننو  والليلننة"، ويف الرينناِن مننن "جننامع مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به.7792مسند أَحد ) (1) ر  ْعمر نرا مر ثر د  اَِّ، حر ز  ْبُد الر  نرا عر ثر د   ( حر

 ثتب بعدها: "صح". (2)

: هو صناحب 738مَض ][. وإسحاَّ بن حييى: 850رجال اإلسناد من يوسف إىل أيب الشيخ: سبقوا ] (3) ايِبج اْلِفْرير [. ور

ر"، مطبوع. در  ثتاب "القر

 (.446سنن الرتمذي ) (4)

 [.1155[ ]1154[ ]1153[ ]1151[ ]1147مَض ] (5)

 (.752( )747( )746ُشح أصول االعتقاد ) (6)
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 " ةر ْيريرمر والسادس عرش من "فوائِد خر
(1). 

 وأما حديث الَْعَرِ  عن أِّب هريرة:

ا ابْ  [1160] نر ر أرْخربر ، أننا اْبنُن فر وِريج ، أننا الندج اثِنر  نا ذر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبنِد الند  ، أننا اْبنُن عر انر ُن طرْرخر

اِزيج  ْيِه الشِّ ر ور رْبُ ُ ْبُن بر ِْ اِسِم نر ُبو اْلقر ، ثنا أر ُقْطنِيج ارر ، أنا الد  انر برِْشر
اَّر  ،(2) اِهيُم ْبنُن إِْسنحر ثنا إِْبنرر

اُن  اذر ، ،(3)شر اُودر َْحرِن،  ثنا أرُبو در ْبنِد النر  ةر ْبنِن عر نلرمر نْن أريِب سر ، عر ْهِريِّ ِن الزج ، عر
ْعد  اِهيُم ْبُن سر ثنا إِْبرر

ُسولر اهللِ  ا، أرن  رر َُهر ر ُه أرْخربر ن  ةر أر ْيرر ْن أريِب ُهرر ِج، عر األرْعرر :  ور الر نَا َتَعاَ  ِحَْي َيْبَقي ُثُلُث »قر َُ َرب  َينِْز

ْينِل اآْلِخنرِ  : اللَّ َُ ِفننْر َلنُه، َمننْن َيْسنَأْلنِي ُأْعطِنِه، َمننْن َينْدُعنِي َأْسننَتِجُب "، َفَيُقننو ِْ َمنْن َيْسنَتْغِفْرِِّن َأ

 .(4)«"َلهُ 
ْين لر ْع عر ْ ُيترنابر َلر يراليِِسج ور اُودر الط  اآُل أرُبو در ور ا رر ذر كر نِن هر ، عر

نْعد  اِهيمر ْبنِن سر نْن إِْبنرر نِحيُح: عر الص  ِه، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننر  )482( )481( عمننل اليننو  والليلننة )172)-(758صننحيح مسننلم ) (1) ْعمر نن19654( جننامع مر ْيريرمر ُة: هننو ابننُن (. خر

اُبُليِس، مَض احلديث عنه وعن فوائدآل ] نر األرْطرر ْيامر  [. 947ُسلر

ْيِه بن جوانوينه (2) ور رْبُ ُبنو القاسنم الشن ازي، سنكن بغنداد، قنال الندارقطني: ثقنة نِ بن بر ، وهنو نِن بنن أيب نِن، أر

: شيخ صدوَّ، ثت هن(. وقال غ آل: ما  هنذآل السننة. تناريخ بغنداد 320بنا عنه، ما  قديام قبل )مأمون. وقال مرةا

(15/403.) 

يِلج  (3)  الن ْهشر
ْيد  ْ   بِن زر ْبِد اهللِ بِن ُبكر اِهيمر بِن عر اَُّ بُن إِْبرر ، ابنن بننت ثذا، وإنام هو إِْسحر انر ناذر ُف بِشر ، ُيْعنرر ناِريِسج ْكر  الفر ُبو بر ، أر

. وذثنرآل ابنن حبنان نُدوَّ  ُهنور صر إىِلر أريِب، ور ترنبر إِِلر  ور : ثر ناتِم  الر اْبُن أريِب حر . قر ْلِت قراِِض فراِرسر ْعِد ْبِن الص  يف الريقنا   سر

ا ُ 267وقال: ما  سنة ) ُدوَُّ. وقال ابن احجر: "له مناث  وغرائب منع أن هن(. وقال الذهبي: اإِلمر ُث، الص  دِّ ، امْلُحر

ت لنا منن طريقنه". اجلنرح والتعنديل ) آل غرائبه ووقعر نْدر ( الريقنا  2/211ابن حبان ذثرآل يف الريقا ، وقد َجع ابن مر

( الريقنا  2/33( لسنان املينزان )12/382( س  أعفال  الننبفالء )6/294( تاريخ اإلسفال  )8/120البن حبان )

 (.2/307البن قطلوبغا )

: ثقة حجة تكلنم فينه بنفال 1066رجال اإلسناد إىل الدارقطني: مضوا ] (4) ْعد  اِهيُم ْبُن سر إِْبرر . ور يراليِِسج : هو الط  اُودر ُبو در [. أر

، ثقة مكرير، مَض ]875قادح، مَض ] ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  ةر بُن عر لرمر أرُبو سر األر 867[. ور َْحرِن ْبنُن [. ور ْبُد النر  ُج: هو عر ْعرر

، ثقة ثبت عاَل، مَض ]  [. 722ُهْرُمزر

 ( من طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر تعليق املصنِّف.37احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )
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اُقْطنِيج  رر ُه الد  الر . قر رِّ اأْلرغر ةر ور لرمر ْن أريِب سر ، عر ْهِريِّ الزج
(1). 

آُل، / ] ُ ْ ُه غر عر ابر ُْفوظاا،،،125ُقْلُت: تر انر حمر  /ب[ إِْن ثر
اْبُن امْلُِحبِّ قاال: أ [1161]  ور

ِ
اء ا، أبنتنا فاطمنة بننت فأخربنا اْبُن أريِب اهْلرْيجر نْردر طِينُب مر نا خر

ْفنِص اْبنُن  ُبنو حر ، أبننا أر ناِريج ُبنو طرالِنب  الُعشر ، أبننا أر سعد اخل ، أبنا ِهبرُة اهللِ ْبنُن أرَْحرندر احلرِرينِريج

نر  ْيامر ِد ْبِن ُسلر ُد ْبُن حُمرم  ، ثنا حُمرم 
اِهني  ابِِديج  ،(2)شر انر اْلعر ْبُد اهللِ ْبُن ِعْمرر اِهيُم ْبنُن  ،(3) ثنا عر ثننا إِْبنرر

ِج، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل  ِن األرْعرر ، عر اب  ، عن اْبِن ِشهر
ْعد  إن اهلل يننزَ كنل »قال:  سر

منن يندعوِّن فأسنتجيب لنه  ويسنألني فأعطينه  "ليلو إذا بقني ثلنث اللينل اآلخنر، فيقنوَ: 

ن صفالة آخر الليل عىل قال: ومن هناك يستحبو«. حتي يطلْ الفجر "ويستغفرِّن فأِفر له 

 .(4)أوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِحيُح..( فهو يف علل الدارقطني ) (1) الص   (.1733َل أجد الشطر األول من قول الدارقطني، وأما الشطر الرياِن )ور

هْ  ِن الزج ، عر
ْعد  اِهيمر ْبِن سر ْن إِْبرر ، عر يراليِِسج اُودر الط  ُبو در اآُل أر ور رر : وذثر ابن حجر االختفالف يف اإلسناد ثم قال: )ور نالر قر ِريِّ فر

ُه(. فتح الباري ) فر ح  ، فرصر رِّ لر اأْلرغر ُج" بردر  (.3/29"اأْلرْعرر

ُث  (2) بُِ ، حُمردِّ اُ ، احلرافُِظ الكر ،  اإِلمر نْنِديج ، البراغر يج
اِسنطِ ، الور نر بنِن احلرناِرِث األرْزِديج ْيامر ِد بِن ُسلر ُد بُن حُمرم  ْكر  حُمرم  ُبو بر اَِّ أر الِعرر

اِرفناا، تك ِهناما عر افِظاا فر انر حر ثر ، ور در ر  فر تر ، ور رر ُعمِّ ، ور ن فر صر ، ور رعر ، َجر ادر ْأِن بِبرْغدر ا الش  ذر ِة هر م 
ئِ د أر ألجنل التندليس، لمنوا فينه أرحر

تر  ْ ة ُشُيوِخنرا حير اف  ْيُت ثر أر رر ى الت ْدلِيِس، ور اُب بِِه ِسور ا ُيعر نِْديِّ مر ْمِر البراغر رْيُبْت ِمْن أر ْ ير نُه يِف قال اخلطيب: َلر ُجونر ُ ررِّ ونر بِِه، ور جج

ِحيِح. ما  سنة )  (.14/383( س  أعفال  النبفالء )4/26هن(. ميزان االعتدال )312الص 

بد اهللِ بن ِعْمنران بنن رزينن بنن وهنب اهلل القنر  (3) اِسنِم املكني، صندوَّ معمنر،  .  عر ُبنو اْلقر ، أر ابِنِديج املخزومني اْلعر

 (.3510التقريب )

 وحممد بن املحب )عم أيب املصنِّف(: سبقا ] (4)
ِ
اء ِعيلر اخْلرطِينُب، 738اْبُن أريِب اهلرْيجر ُد ْبنُن إِْسنامر ا: هو حُمرم  ْردر يُب مر

طِ خر [. ور

: مَض ]832مَض هو وفاطمة ] احلرِريِريج : مَض ]868[. ور اِريج الُعشر اِهني: مَض ]1038[. ور  [.731[. وابن شر

، نرا 5362وأخرجه الطرباِن يف األوسط ) ةر ْيريرمر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب خر ، هبنذا ( ثنا حُمرم  نيج ابِنِديج امْلركِّ انر اْلعر ْبُد اهللِ ْبُن ِعْمنرر عر

ِج إاِل   نِن األرْعنرر ، عر ْهنِريِّ نِن الزج ا احْلرنِديثر عر نذر نْرِو هر ْ ير اإلسناد، دون قولنه )ومنن هنناك يسنتحبون..( قنال الطنرباِن: َلر

عْ  مر نُْصوُر ْبُن امْلُْعترِمِر، ور اآُل مر ور رر . ور
ْعد  اِهيُم ْبُن سر ُهْم ِمنْن إِْبرر نْ ُ غر ، ور ُسْفيراُن ْبُن ُعيرْينرنةر ةر ور ْزر ْيُب ْبُن أريِب َحر ُشعر ، ور الِك  مر ، ور ر  مر

. ةر ْيرر ْن أريِب ُهرر ، عر رِّ ْبِد اهللِ اأْلرغر ْن أريِب عر ، عر ْهِريِّ ِن الزج : عر ْهِريِّ اِب الزج  أرْصحر

يف جزء له يدعى "اجلزء فيه عدة جنالس منن أمناِل  اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي اجلرجاِن وأخرجه أبو عبد

ْبنِد 74 العمرية جاميع –عا   3810جموع ، /ب( الظاهرية118اجلرجاِن" ]) نِد ْبنِن عر نُد ْبنُن حُمرم  ا حُمرم  نر ر [ قال: أرْخربر

= 
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ِعيلر  [1162] نُد ْبنُن إِْسنامر ، قناال: أبننا حُمرم  اْبُن امْلُِحنبِّ  ور
ِ
اء اِن: اْبُن أريِب اهْلرْيجر در م  ا امْلُحر نر ر أرْخربر

 ، نرر احلرِرينِريج اخلرطِيُب، أبنتا فاطمة بنت سعد اخل  بن حممد قال: أبنا ِهبرُة اهللِ ْبُن أرَْحرندر ْبنِن ُعمر

، ثننا  أبنا اِهنير ُر ْبُن أرَْحردر اْبِن شر ْفص  ُعمر ، أبنا أرُبو حر اِريج ْتِح الُعشر يِلِّ ْبِن الفر ُد ْبُن عر أرُبو طرالِب  حُمرم 

،  ،(1)جعفر بن أَحد بن العباس  ةر نلرمر نْن أريِب سر ، عر ْهنِريِّ ، عنن الزج
ْعد  اِهيُم ْبُن سر ، ثنا إِْبرر ْين  ثنا ُلور

ينزَ ربنا تعا    كل ليلو إ  سنَمء الندنيا حنْي يبقني »قال:  اهلل  عن أيب هريرة، أن رسول

حتني يطلنْ  "من يدعوِّن فأستجيب له  من يستغفرِّن فأِفر لنه"ثلث الليل اآلخر فيقوَ: 

 .(2)فلذلك يستحبون آخر الليل عىل أوله «. الفجر
[1163] ، اِهيمر ِِلِّ ْبِن إِْبرر ْبِد اْلور َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر  أبنا عبد الرَحن بن أيب الفهم بنن  أخربنا عر

عبد الرَحن، أبنا يوسف بن املبارك بن ثامل، أبنا حممد بن عبد الباقي بن حممد، أبنا حممد بن 

نر  ْيامر نِد ْبنِن ُسنلر نُد ُهنور اْبنُن حُمرم  ، أبننا حُمرم  ، أبنا عيل بن عمنر بنن حممند احلرنْريِبج ْسُنونر أَحد ابن حر

، ثنا ِهّش  نِْديج ينر اْلبراغر ، ثنا عبد احلميد ابن أيب الِعرْشِ ر  ام  اُ  ْبُن عر
ثنا األوزاعي قال: حندثني  ،(3)

ةر بن عبد النرَحن قنال: حندثني أبنو هرينرة قنال: قنال  لرمر حييى بن أيب ثري  قال: حدثني أبو سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نر = ثر د  ، حر اِِنج نْعر  الص 

ْيق  ِد ْبِن ُرزر ، ثنا أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ةر ْزر ْحبِيلر ْبِن ُجْعُشنم، ثننا اْبنُن اهلل ِ ْبِن َحر ِد ْبِن ُُشر ْبُد اهلل ِ ْبُن حُمرم  اَِل عر ا أرُبو سر

اد   و  ِزيِز  -أريِب رر ْبِد اْلعر ْبدر امْلرِجيِد ْبنر عر ْعنِي عر ِج، به.-ير ِن األرْعرر نراِد، عر ْن أريِب الزِّ ، عر
الِك  ْن مر  ، عر

: َل 6004( التقريب )25/457ول. هتذيب الكامل )ابن ُجْعُشم: هو ابن بوذويه، قال ابن حجر مقب ْينق  (. واْبنُن ُرزر

 أجدآل.

بن العباس البزاز، وُيعنرف بالبابينايف، قنال الندارقطني: ال يسناوي شنيئا. وقنال ابنن  -وقيل حممد  -جعفر بن أَحد  (1)

ننن َل يننرهم، وهننو عننندي لننني م  ننانر يرسننَّ احْلرننِديث وحينندث عر ثر نْننُه ببغننداد ور . الكامننل يف الضننعفاء عنندي: ثتبنننا عر

 (.465، 2/443( لسان امليزان )416، 1/401( ميزان االعتدال )2/405)

، ثقنة، مَضن  (2) نِديج بِينب  األرسر نر بنِن حر ْيامر نُد بنُن ُسنلر : هنو حُمرم  ْين  ُلنور اِهني: مضنوا يف احلنديث السنابق. ور رجاله إىل ابن شر

َْحر 873] ْبِد الر  : هو ابُن عر ةر لرمر أرُبو سر ، ثقة مكرير، مَض ][. ور ْوف   [.867ِن بِن عر

نْيم  يف أخبنار أصنبهان )701( واَجنري يف الرشنيعة )1101وأخرجه عبند اهلل يف السننة ) ( منن 2/224( وأبنو ُنعر

، به. ْين   طريق ُلور

بِيب بن أريب الِعرِشين الدمشقي (3) بد احلرِميد بن حر ، أبو سعيد، ثاتب األوزاعي، وَل يرو عن غ آل، صدوَّ ربام أخطنأ، عر

 (.3757قال أبو حاتم: ثان ثاتب ديوان، وَل يكن صاحب حديث، خت   َّ. التقريب )
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 :َ، ينزَ اهلل تعا  إ  السَمء الدنيا فيقو-أو قاَ ثلثاه  -إذا مىض شطر الليل : »رسول اهلل 

من ذا الذي يسلني فأعطينه  منن ذا النذي يندعوِّن أسنتجيب لنه  منن ذا النذي يسنِتزقني "

 .(1)« حتي ينفجر الصبح "أرزقه  من ذا الذي يستغفرِّن أِفر له 
نر   (2)أخربنا  [1164] ْعمر ُد ْبُن مر عبد اهلل ابن القيم، أنا عيل ابن البخاري، أبنا حُمرم 

أننا  ،(3)

 
ِ
اء جر ِعيُد اْبُن أريِب الر  نا أبو بكر ابن املقرئ، أنا إسحاَّ بنن أ ،(4)، أنا أَحد بن حممد بن النعامن سر

رر  ،(5)أَحد بن نافع  يرى ْبِن أريِب ُعمر ْ ُد ْبُن حير ثنا حُمرم 
ْرِديج  ،(1) اور رر ثنا الد 

و،  ،(2) ْمنر  نِد ْبنِن عر ْن حُمرم  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، فحديرينه القنديم أصن1156رجال اإلسناد إىل عيل احلريب: مضوا ] (1) : صدوَّ، ثرب فصار يتلق  ر  ام  اُ  ْبُن عر ِهشر ح، [. ور

: ثقة ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، مَض ]911مَض ] ريِ   يرى ْبُن أريِب ثر ْ حير  [.867[. ور

 /ب( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.164احلديث أخرجه عيل بن عمر احلريب يف حديريه عن حممد الباغندي )َّ

يه نسخة عبند العزينز [ بعنوان: )جزء ف107جاميع العمرية  –عا   3843وهذآل النسخة يف ]الظاهرية، جموع رقم 

ْيِل بن صالح، عن أبيه، عن أيب هريرة(. وجاء يف آخرها: حديث احلنريب عنن حممند بنن  بن املختار البِي، عن ُسهر

 عبدة بن حرب، ثم حديث احلريب عن حممد الباغندي.

ْيِه لنن )ُمْسننر (2) عر نامر ندر سر : ذثر ابن حجنر أرحر رر (. هبذا اإلسناد من أوله إىل ْبِن أريِب ُعمر ِِنِّ ندر نرر اْلعر ند بنن حيينى بنن أيب ُعمر ِد حُمرم 

 (.478املعجم املفهرس )

ْبنِد ا (3) ُبو عر يِن، أر ايِِخ، َُمْلُِص الدِّ ِقي ُة امْلرشر اِمل، بر ُث، األرِديُب الكر دِّ ِقْيُه، امْلُحر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر ْبنِد الش  نِر بنِن عر ْعمر نُد بنُن مر هللِ حُمرم 

اِحِد بِن الفر  امْلروْ الور ْيُز امْلرنراثِ ر ور
انر الر جُيِ ثر ، ور اِريِّ ازر الْبِن الُبخر . أرجر اِِنج ْصبرهر

، األر ِميج ْبشر ، العر ِ ج أرمنىلر اِخِر الُقرر اِ ، ور ُضنْوعر

افِعِ  ِب الش  ْذهر نِّناا، برِص اا بِمر ثاا، ُمِفيداا، ُمترفر ، حُمردِّ يساا، حُمْترِشاما
ئِ انر رر ثر ، ور ادر ازر بِبرْغدر ا ر بِِش ر ِة. مر ْولر ة  يِف الد  بِ ر ة  ثر ُه ُصورر ، لر يِّ

نرةر )  هن(.603سر

نأرَْحرد بن حممد بن أرَْحرد بن حممد بن النجعامن بن امْلُنِذر بن موسى (4) ، ، أبو العبناس األصنبهاِن الصر بِيج هر ناُض النذ  ض  ُ، الفر
ائِ

روى عنه سعيد ابن أيب الرجاء يف إسناد له فقال: أبنا الشيخ الريقنة النبينل أبنو العبناس، وثنان َجينل الطريقنة حسنن 

آل: هو ثقة مأمون صنالح قلينل الكنفال ، تنويف سننة ) نْدر هنن(، ولنه ثامننون سننة. وقنال 449االعتقاد. وقال حييى بن مر

ِّن". التقييند البنن نقطنة )الذهبي: ثنان ثقنة نبني ندر ( تناريخ 188فال َجينل الّطريقنة، روى عنن ابنن املقنرئ "ُمسننرد العر

 (.9/733اإلسفال  )

اِعيج  (5) اَّر بن نرافِع  اخلُزر اَُّ بُن أرَْحردر بِن إِْسحر ، إِْسحر
د  ُبو حُمرم  ُث، أر دِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُحر نِن:  اإِلمر ثر عر ند  ِ ، حر نْيخ احلرنرر ، شر يج امْلركِّ

ننرةر ) نا ر سر اءا ، مر ا  يِف القنرر نُه مصنن فر لر ، ور نةا انر ُمْتِقنناا، ثِقر ثر ِِنّ بِن )ُمْسنرِدآِل(، ور در رر العر هنن(. سن  أعنفال  308اْبِن أريِب ُعمر

 (.14/289النبفالء )
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، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل  ةر لرمر ينزَ اهلل تبار  وتعنا  إ  سنَمء الندنيا »قال:  عن أيب سر

من ذا الذي يدعوِّن فأستجيب له  " :، فيقوَ-أو لثلث الليل اآلخر  –الليل الخَ لنصف 

حتي يطلْ الفجر، أو ينُصف  "من ذا الذي يسألني فأعطيه  من ذا الذي يستغفرِّن فأِفر له

 .(3)« القارئ من صَلة الصبح
رر  [1165] ثر : ذر

ِ
اء ر  ْعىلر اْبُن الفر ُبو ير اِِض أر الر القر اِسِم قر ُبو اْلقر يِفج ُعبرْيُد اهللِ ْبُن أر أر نْ ر َْحردر الص 

(4) 

نر  فيام خرجه يف "ثتاب املناما " قال: ثنا ُعبرْيُد اهلل ِ ْبُن ُعرْيامر
قنال:  (6)إسنحاَّ بنن )......(  ،(5)

نُْصور  الطجويِسج  ُد ْبُن مر ر  حُمرم  ْعفر حدثني أرُبو جر
قال: قال أبو عبد اهلل أَحند بنن حنبنل: رأينُت  (7)

ُت: يا رسولر اهلل، هذآل األحاديث التني يروهينا عننك أبنو هرينرةت قنال: يف املنا  فقل النبي  

 /أ[126/ ] .(8)« نعم، هي حق»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُد ْبنُ  (1) = ِِنج  حُمرم  در رر العر يرى ْبِن أريِب ُعمر ْ ، لكنن قنال أبنو حناتم: حير ن فر املسنرد، وثان الز  ابنن ُعيرْينرنةر ْبِد اهللِ، صدوَّ، صر ُبو عر ، أر

 (.6391ثانت فيه غفلة. التقريب )

ِد  (2) ِزيِز بُن حُمرم  ْبُد العر ْرِديج عر اور رر  الد 
، صندوَّ، ثنان حيندث منن ثتنب غن آل بِن ُعبرْيد  ِِنج ُهُم، امْلرندر نْوالر نِنيج مر  اجُلهر

د  ُبو حُمرم  ، أر

 (.4119فيخطئ، قال النسائي: حديريه عن عبيد اهلل العمري منكر. التقريب )

: سبقا ] (3)
ِ
اء جر ِعيُد اْبُن أريِب الر  سر اِريِّ ور اِصِم ْبنِن 770ابن الُبخر يِلِّ ْبِن عر اِهيمر ْبِن عر ُد ْبُن إِْبرر [. وأبو بكر ابن املقرئ: هو حُمرم 

، صدوَّ له أو ْيريِيج ق اص  الل  ةر بِن ور مر ْلقر ْمِرو بِن عر ُد بُن عر حُمرم  ، صاحب "املعجم"، مطبوع. ور انر اذر  [.960ها ، مَض ]زر

رر يف "مسندآل" )يف عداد املفقود(، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. يرى ْبِن أريِب ُعمر ْ ُد ْبُن حير  احلديث أخرجه حُمرم 

ِريج  (4) نر األرْزهر اِسِم ُعبرْيُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر ُبو القر ُة، امْلُْقِرُئ، أر دُث، احُلج  ُهنور امْلُحر اِدي، ور ور ، اْبُن الس  يِفج ْ ر ، الص  اِديج ، البرْغدر

ا در امْلرْعنِيِّننير بِاحلرنِديِث ور انر أرحر يُب:ثر
الر اخلرطِ ة، قر اير ور انر ِمْن بحور الرِّ ْتِح، ثر نعر صندَّ  ُعبرْيُد اهللِ ابُن أريِب الفر نُه، مر  جلرنامعني لر

نرةر ) ا ر سر ة. مر ا  تفالرور دور  ور
ة  امر اْستقر  (.17/578هن(. س  أعفال  النبفالء )435ور

ُبو القاسم اْبن جنيقا الّدّقاَّ، قنال اخلطينب: ثنان صنحيح الكتناب، ثرين  السنامع ثبنت ُعبرْيد اهلل  ْبن عريامن ْبن حييى (5) ، أر

الر ابن أريِب الفوارس: ثان ثقة مأمونا، فاضفال حسن اخللنق، منا رأيننا مريلنه يف معنناآل. وقنال النذهبي: منن الرواية. وقر 

 (.8/664( تاريخ اإلسفال  )12/109هن(. تاريخ بغداد )390ثقا  البغدادّيني. تويف سنة )

 ثلمة َل أستطع قراءهتا. (6)

اهِ  (7) اُودر بِن إِْبرر نُْصوِر بِن در ُد بُن مر ابُِد، ثقة، د س. التقريب )يمر الطجويِسج حُمرم  ر  العر ْعفر  (.6326، أرُبو جر

ْبد اهلل ِ ا1/319أخرجه ابن أيب يعىل يف طبقا  احلنابلة ) (8) ْن أيب عر ، عر يِّ نرا ( أنبأنا أبو القاسم عيل ابن الُبرْسِ ثر ند  لفقينه، حر

د ْبن منصور الطويس، بنحوآل. نرا حُمرم  ثر د  د ْبن أُشس احلريب، حر نرا حُمرم  ثر د  نرا عباس الدوري، حر ثر د   ابن َملد، حر

= 
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ي:  رجل َِ مسمَّ

أنبأنا  ،(1)أنبأنا أبو احلجاج احلافظ، أنا عبد الرَحن بن عبد امللك بن عبد امللك  [1166]

ِعيُد اْبُن أريِب الر  أبو املجد زاهر بن أَحد بن حامد الريقفي، أبنا  يِفج سر نْ ر  الص 
ِ
ناء نْتِح جر ُبنو الفر ، أبننا أر

اِسمِ  يِلِّ ْبِن القر  ْبِن عر
نْيِ نُْصوُر ْبُن احلُسر ، أبنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عاصنم ابنن املقنرئ، مر

، ثنا  ِن ْبِن ُقترْيبرةر ُد ْبُن احْلرسر ب اِس حُمرم  ُبو اْلعر ِل ْبنِن أريِب اثنا أر ثِّ ُد ْبُن امْلُترور نيِّ حُمرم  ِ ، ثننا ُمْعترِمنُر ْبنُن لرس 

، ثنا أريِب، حدثني إبراهيم رجل من أهل الكوفة، عن رجل، عن أبيه، عن النبي  نر الت ْيِميج ْيامر ُسلر

  :شطر الليل إ  سَمء الدنيا،  تبار  وتعا  كل ليلو –ينزَ اهلل  :أو قاَ -يقوَ اهلل »أنه قال

ائب فيتاب عليه  هل من مسنتغفر فيغفنر لنه  هنل هل من ت - فيقوَ :أو قاَ –فينادي  :قاَ

ا تقرب  منه ذراعا (2) من سائل فيعطي مسألته ، ومن تقرب منني ذراعنا   من تقرب مني ِشْبً

 َوِ   ِل 
تقرب  منه باعا، ومن أتي إِلَّ مشيا أتيته هرولو، َوَمْن ُيْقِر  اليوم ُيَوَّفَّ ِدًا عند َملِك 

 .(3)« -أو قاَ: َحَفَظُو الليل  -الليل. َيظلم. قاَ: فَم يزاَ ذلك مكانه حتي ترتفْ إليه حرِ 

 ٌَ  : (4) ِرَجننننننننا
ةر الكِنِْديج  [1167] ْيور اُء بُن حر جر الر رر قر

: "إِن  اهللر  (5) ُقوُلونر ِة ير ابر حر االا ِمنر الص  ِمْعُت ِرجر : سر

نِْزُل"  ير
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وثقه السمعاِن، مَض ] = يِّ ، صاحب "اإلبانة"، ضعيف. 922ابن الُبرْسِ يج ِ ةر الُعْكربر ط  [. وأبو عبد اهلل الفقيه: هو ابن بر

ط اُر، وثقه الندارقطني. 8/612اإلسفال  ) تاريخ ْوِريج العر ْبِد اهللِ الدج ُبو عر ْفص  أر ِد بِن حر ْلر ُد بُن َمر (. وابن َملد: هو حُمرم 

: ذثرآل الصفدي يف الوايف بالوفينا  )15/256س  أعفال  النبفالء ) (، وَل ينذثر فينه جرحنا وال 2/162(. واحلرْريِبج

 تعديفالا.

 َل أجدآل. (1)

 ثتبها املصنِّف: "مسلته". (2)

: سبقوا ] (3) : ثقة، مَض ]770رجال اإلسناد من زاهر إىل ُمْعترِمر  ُن الت ْيِميج ْيامر ُسلر  [.834[. ور

 ثتب بعدها "صح". (4)

، ثقة فقيه، خت  (5) ينِيج
ِْ  الِفلرْسطِ ُبو نر اُل: أر ُيقر اِ ، ور ُبو امْلِْقدر ، أر نِْديج

ةر الكِ ْيور اُء بُن حر جر  (.1920. التقريب )4  رر

 َل أقف عليه من هذا الطريق. (6)
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 قوَ َكْعِب الَْحَباِر:

اِهيمر بْ  [1168] ِحيِم ْبُن إِْبرر ْبُد الر  ِِن عر ر ِعيلر ْبِن أريِب اْلُيرْسِ أرْخربر ِن إِْسامر
نا  ،(1) نر ْنبرأر ي، أر دِّ أبنا جر

، ثننا أريِب  ْيم  ُبو ُنعر اُد، أبنا أر يِلل احلرد  ، أبنا أرُبو عر
ِ
اء جر لِيُل اْبُن أريِب الر  خر

َْحرنُد ْبنُن  ،(2) نِن أر ُبنو احلرسر ثننا أر

اَّر امْلرِدينِيج  إِْسحر
ْبدِ  ،(3) ْبُد اهللِ ْبُن عر اِرْزِميج  ثنا عر اِب اخْلُور ه  اْلور

ريُِ  ْبُن ُعبرْيد   ،(4) ثنا ثر
ِقي نُة  ،(5) ثننا بر

كِيم   ْن ُعْتبرةر ْبِن أريِب حر لِيِد، عر ْبُن الور
ِحيِم  ،(6) ْبِد الر  ْن أريِب عر عر

اِِنل  ،(7)  احلرُْبر
اِشد  ْن أريِب رر عر

ْن  ،(8) عر

 : نالر ْعِب األرْحبرناِر قر لر »ثر ِل ِمننر اأْلرْرِض إِن  هللِ مر آُل يِف خُتُنو   لِْلرْسنفر ، ِرْجنفالر
ِة ِدينك  نىلر ُصنورر نا عر كا

ْنير   الدج
ِ
ء امر ِذآِل الس  نِْزُل إىِلر هر  إاِل  اجْلرب اُر ير

ة  ْيلر امر ِمْن لر ْرِش، فر ْأُسُه ِعنْدر اْلعر رر ِة، ور ابِعر : "أرالر ِمنْن لِلس  الر قر ا فر

ا ُيْعطرىت أرالر ِمْن تر اِئل  فر ناءر اهلُل سر ا شر يرْمُكُث مر : فر الر ُهت"، قر رر لر ْيِهت أرالر ِمْن ُمْسترْغِفر  ُيْغفر لر ِئب  ُيترابر عر

لِنكر امْلرلرنُك  ِة: ذر نابِعر  الس 
ِ
ء امر ُم ِمْن أرْهِل الس  ْعلر ْن ير ُل مر أرو  انِِه، فر كر ِفُع إىِلر مر ْرتر ، ُثم  ير ْمُكثر نبُِّح أرْن ير ، ُيسر

ُدآُل بِ  ْمر حير .. اهللر ور ن  سر  حر
ْو   ِقي ةر احلرِديِث «. صر رر بر ثر ذر ور

(9). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِهيمر  (1) ِعيلر ْبِن إِْبرر اِهيمر ْبِن إِْسامر ِحيِم ْبُن إِْبرر ْبُد الر  ْبِد اهلل ِ عر اثِِر ْبِن عر يِن ْبِن أريِب اْلُيرْسِ شر اُج الدِّ يج تر رِّ نر الت ُنوِخيج امْلرعر ْيامر  ْبِن ُسلر

ننرةر ) ا ر سر ِة. مر اير ور ْيِت الرِّ : رجل  جيد  ِمْن بر اِِلج زر  اْلرِبْ
د  ُبو حُمرم  الر احْلرافُِظ أر ، قر

د  ُبو حُمرم  هنن(. معجنم شنيوخ السنبكي 749أر

(70.) 

اَّر  (2) ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن إِْسحر اِِنج  عر ْصبرهر
انر األر ى ْبِن ِمْهرر ْبنِد اهللِ ْبِن ُموسر ةر ْبنِن عر اِوير ْبِد اهللِ ْبِن ُمعر ْوىلر عر انر مر ِمْهرر ، ور

د  ُبو حُمرم  ، أر

الِ  ِر ْبِن أريِب طر ْعفر نرةر )ْبِن جر ر سر ، ُتُويفِّ  (.8/240( تاريخ اإلسفال  )2/54هن(. تاريخ أصبهان )365ب 

ْيم  وسكت عنه. تاريخ أصبهان ) (3)  (.1/155ذثرآل أبو ُنعر

. تنويف (4) ة  نارر ِديريِنِه نركر نا، يِف حر ثر هِبر ند  حر انر ور ِد ر أرْصبرهر : قر ْيم   سننة ذثرآل ابن حبان يف الريقا  وقال: ربام أغرب. وقال أبو ُنعر

 (.468( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )2/13( تاريخ أصبهان )8/367هن(. الريقا  )267)

ِجيج  (5) ْ   امْلرْذحر ريُِ  ْبُن ُعبرْيِد ْبِن ُنمر اُء امْلُْقِرُئ، ثر ِن احِلْمِ،ج احلرذ   (.5618ثقة، د س َّ. التقريب )، أرُبو احلرسر

ْعبراِِنج  (6) اِِنج الش  يم  اهْلرْمدر
كِ ، صدوَّ  طئ ثري اا. التقريب )ُعْتبرُة ْبُن أريِب حر اِِنج ر ب اِس األُْرُدِِنج الط ربر ُبو اْلعر  (.4427، أر

 ينه.َل أتب (7)

اِميج  (8) ، الش  اِِنج  احلرُْبر
اِشد  ُبو رر  (.8088، قيل اسمه أخْض، وقيل النعامن، ثقة. التقريب )أر

: مَض ]إسناده ضعيف (9) ِعيُل اْبُن أريِب اْلُيرْسِ : مَضن 924. إِْسامر
ِ
ناء جر يُل اْبُن أريِب الر 

لِ خر اُد: 1048][. ور نيِلل احلرند  ُبنو عر أر [. ور

لِيِد، صدوَّ ثري  التدليس عنن الضنعفاء. مَضن ]819مَض ] ِقي ُة ْبُن الور بر ، مَضن 706[. ور نة  ْعنُب األرْحبرناِر: ثِقر ثر [. ور

[935.] 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ناسِ 6/4وأخرجه أبو نعيم يف حلية األوليناء ) = ُبنو اْلعر ، ثننا أر

ند  ْبنُد اهللِ ْبنُن حُمرم  نرا عر ثر ند  نر  ( حر ْيامر نُد ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن ُسنلر حُمرم 

نْن ُعْتبرنةر ْبنِن أريِب  ، عر ي ناش  ِعيُل ْبنُن عر نِي إِْسنامر ثر ند  ، حر لِيُد ْبنُن ُمْسنلِم  ، ثنا اْلور اِمر  ، ثنا أرُبو عر ِويج اِشند  اهْلررر نْن أريِب رر ، عر كِنيم   حر

ْبِد ال ا عر بر ، بطوله، فأسقط "أر ْعب  ْن ثر ، عر اِِنِّ ِحيِم" من اإلسناد.احْلرر   ر 

ْصُف امْلرلرِك مرفوعا بنحو هذا اللفظ،،،  وروي ور

اَُّ ْبنُن 111( وعريامن الدارمي يف نقضه عىل املرييسن )6619أخرج أبو يعىل ) نرا إِْسنحر ثر ند  و الن اِقنُد، حر ْمنر  نرا عر ثر ند  (: حر

اَّر  ةر ْبِن إِْسحر اِوير ْن ُمعر يُل، عر
ائِ نرا إرِْسر ثر د  ، حر نُْصور  ُسنوُل اهلل ِ مر نالر رر : قر نالر ةر قر ْينرر ْن أريِب ُهرر ، عر يِّ  امْلرْقرُبِ

ِعيد  ْن سر ُأِذَن : »، عر

 : َُ ابَِعَو، َواْلَعْرُش َعَا َمنْكِبِنِه، َوُهنَو َيُقنو َث َعْن َمَلك  َقْد َمَرَقْ  ِرْجََلُه اْلَْرَ  السَّ ُسنْبَحاَنَك َأْينَن ُكنْنَ   ِِل َأْن ُأَحدي

 «.تُكونُ َوَأْيَن تَ 

 وروي بلفظ آخر،،،

نرننا 1248( )524( وأبننو الشننيخ يف العظمننة )7324فأخرجننه الطننرباِن يف األوسننط ) ب نناِس، ثر ننُد ْبننُن اْلعر نرا حُمرم  ثر نند  ( حر

اَّر  ةر ْبنِن إِْسنحر اِوير ْن ُمعر يُل، عر
ائِ نرا إرِْسر ، ثر نُْصور  اَُّ ْبُن مر نرا إِْسحر ُج، ثر ْهل  اأْلرْعرر ْضُل ْبُن سر ، اْلفر نِعيد  نِعيِد ْبنِن أريِب سر نْن سر ، عر

ُسنوُل اهلل ِ  الر رر : قر الر ةر قر ْيرر ْن أريِب ُهرر َث َعنْن : »عر َقنْد َمَرَقنْ  ِرْجنََلُه اْلَْرَ ،  ِدينك  إِنَّ اهللََّ َجنلَّ ِذْكنُرُه َأِذَن ِِل َأْن ُأَحندي

َ  اْلَعْرشِ  : ُسْبَحاَنَك وُعنُُقُه ُمنَْثنِي ََتْ َُ نَا. َفَردَّ َعَلْيِه: َما َيْعَلُم َذلَِك َمْن َحَلَف ِِّب َكاِذًبا ، َوُهَو َيُقو  «.َما َأْعَظَمَك َربَّ

اَُّ ْبنُ  در بِِه: إِْسحر ر  فر يُل، تر
ائِ اَّر إاِل  إرِْسر ةر ْبِن إِْسحر اِوير ْن ُمعر ا احْلرِديثر عر ذر ْرِو هر ْ ير .قال الطرباِن: َلر نُْصور    مر

ر 7813وأخرجه احلاثم ) ائِين( أرْخربر ْبنرنا إرِْسر نى، أر نرنا ُعبرْينُد اهلل ِ ْبنُن ُموسر ، ثر انر نرا أرَْحرُد ْبنُن ِمْهنرر اُر، ثر ف  ْبِد اهلل ِ الص  ُبو عر ا أر ُل، نر

اآُل. جر ْ ُ ررِّ َلر ْسنراِد ور ِحيُح اإْلِ ِديث  صر ا حر ذر  بمريل لفظ الطرباِن. وقال: هر

الِد  اأْلر  : هو اْبِن خر انر ، ذثرآل ابن حبان يف الريقا ، َل أجد فيه توثيقنا وال جرحنا، وقند أرَْحرُد ْبُن ِمْهرر ر  ْعفر ، أرُبو جر اِِنج ْصبرهر

( لسنان املينزان 6/695( تاريخ اإلسفال  )1/128( تاريخ أصبهان )52، 8/48تفرد هبذآل املتابعة. انظر: الريقا  )

(1/682.) 

 ر حنديث أيب يعنىل، ثنم قنال: "ولعنل بعنضر وذثر الشيخ أبو إسحاَّ احلويني: أن حنديث الطنرباِن حنديرياا آخنر غن

 (.131( حتت رقم )1/176الرواِة أبدلر لفظةر "ديك" بن "ملك"، أو العكس، واهلل أعلم". تنبيه اهلاجد )

ْسننرا اِخنِر اإْلِ الر ِسني امر يِف أرور ُج احْلرنِديِث ور ْنرر ندر َمر ر ا احت  إِذر ْبُعُد أن يكون حديريا آخر. قال ابن حجر: ور ُعندر احْلرْمنُل أقول: ير ِد بر

ا. فتح الباري ) ِد ِجدًّ دج ىلر الت عر  (.13/108عر

نه؛ لر الدارقطني عن هذا احلديث فقال: )يررويه إرِسائيل، واخُتلِف عر
 وُسئِ

ن أريب ُهريرة. ن امْلرقرُبي، عر ن ُمعاوية بن إِسحاَّ، عر ن إرِسائيل، عر ُلوِل، عر نصور الس  واآل إِسحاَّ بن مر  فرر

ر ُ آل ير (. علنل الندارقطني وغر نعيف  ندينيٌّ ضر ضنل، مر ن إِبراهيم أريب إِسحاَّ. وهو إِبراهيم بن الفر ن إرِسائيل، عر ويه، عر

(1475.) 

نن  نُْصنور عر اَّ بنن مر ننُه، تفنرد بِنِه إِْسنحر نة عر ْلحر اَّ بنن طر ة بن إِْسنحر اِوير ِديث ُمعر ِريب من حر وقال الدارقطني أيضاا: )غر

= 
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ْعُقننوُب ْبننُن  [1169] ، ثنننا ير نناِرس  يرننى ْبننِن فر ْ ننُد ْبننُن حير نرا حُمرم  ثر نند  ": حر اُودر اِسننيِل أريِب در رر يِف "مر ور

ن   ب اَِّ، أر ِِن ُعبرْيُد ْبُن الس  ر ِه، أرْخربر مِّ ْن عر ، عر اب  ، ثنا اْبُن أرِخي اْبِن ِشهر اِهيمر ُسنولر اهللِ إِْبرر نُه أرن  رر غر لر ُه بر

  : الر ََمِء اْلُعْلَينا»قر  ِ  السَّ
ْيِل، َفُينَاِدي ُمنَاد  نَا ِمْن َِخِر اللَّ َُ َرب  نالُِق العَ ": َينِْز ََ اْْلَ  (1) لِنيمُ َأَِل َننَز

 بَِذلَِك، َفََل يمر  بَِأْهِل َسََمء  إِِلَّ َوُهْم ُسنُجودٌ "
ََمِء، َوُينَاِدي فِيِهْم ُمنَاد  نالر «. ، َفَيْسُجُد َأْهُل السَّ قر

ُه  ا أرْشبرهر مر ا احْلرِديِث ور ذر مر يِف هر هج آُل الت ور ْكرر انر الري ْوِريج ير : ثر اُودر أرُبو در
 /أ[116/ ] .(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َل أرآل إاِل   = نُه، ور يل عر

ائِ اَّ إرِْسر اِهيم بنن إِْسنحر نن إِْبنرر ينل عر
ائِ ن إرِْسر غر آل يرويِه عر نُه، ور ار عر ان بن عمر اْلبرز  ِديث َحدر  من حر

ن امْلرْقرُبي(. أطراف الغرائب واألفراد ) اِهيم بن الفضيل، عر ُهور إِْبرر  (.5124ور

( صننحيح الرتغيننب 3436)وصننححه احلنناثم ثننام مننر، واملنننذري وابننن حجننر واأللبنناِن. انظننر: املطالننب العاليننة 

 (.150( السلسلة الصحيحة )1839)

 أن احلديث ضعيف للعلة التي ذثرها الدارقطني، وقد استغربه ثام يف األطراف. وخَلصو القوَ:

ننْرِش ورجننفالآل يف  ننتر اْلعر ْ ننة  حتر ْطِوي  ننا ُعُنُقننُه مر وذثننر ابننن القننيم ضننمن األحاديننث املوضننوعة حننديريا لفظننه: )إِن  هللِ ِديكا

نِمْعُتْم ِصنيراحر الديكنة التخو ا سر ا "إِذر اِحندا نِديرياا ور نِذب  إاِل حر  (. ثم قال ابن القنيم: وباجلملنة فكنل أحادينث النديك ثر

 (.56 - 55فسألوا اهلل من فضله ف هنا رأ  ملكا". املنار املنيف )ص

ث عبد اهلل السعد عن هذا احلديث املرفوع، فقال: "هذا حد  يث ضعيف".ثم سألُت فضيلةر الشيخ املحدِّ

ظِيم»يف املطبوعة:  (1) لِيم»بدل « العر  «.العر

. وقد مَض احلديث من طريقه هبذا اإلسناد ]74املراسيل أليب داود ) (2) ْهيِلج يرى: هو الذج ْ ُد ْبُن حير  [. 1071(. حُمرم 
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 يف نزول اهلل إىل األرض (1) باب
، أننا  [1170] ذر زر ْ ، أننا اْبنُن طرنربر اِريِّ : أنا اْبُن الُبخر االر ِِضِّ قر ْكِر اْبُن الر  ُبو بر أر ي ور دِّ نرا جر ر أرْخربر

اِئيج  كر لر ُد ْبُن ِهبرِة اهللِ الفال  ، أبنا حُمرم  نِْديِّ ْرقر مر اِسِم اْبُن الس  أرُبو القر
ُهنور اْبن ،(2) ند  ور ننْيِ أننا حُمرم  ُن احلُسر

ر   ْعفر ُهور اْبُن جر ْبُد اهللِ ور ْضِل، أنا عر ْبِن الفر
نِي ُيوُسنُف ْبنُن  ،(3) ثر ند  ، حر ُهور اْبُن ُسنْفيرانر ْعُقوُب ور ثنا ير

ِديل  عر
و  ،(4) ْمر  ثنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن عر

ننْ  ،(5) و، عر ْمنر  اِل ْبِن عر ِن امْلِنْهر ، عر ةر ْيِد ْبِن أريِب ُأنرْيسر ْن زر نِعيِد  عر سر

ب ناس   نا عر بر نا أر : ير نالر قر ُجل  فر اءر رر : جر ِعيد  الر سر . قر ب اس  ِن اْبِن عر ، عر ْبِن ُجبرْ  
إِِنِّ أرِجنُد يِف اْلُقنْرآِن  ،(6)

ُء  نامر الس  ْوُلنُه: ور نا قر أرم  : ور ب اس  الر اْبُن عر قر فِيِه: فر ... احلرِديث، ور يلر  ُف عر
ترلِ ْ أرْشيراءر ختر

 ک   ک  گ چ (7)

،  [30-27]النازعنننا :   چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

نْيِ  ْومر اُهن  يِف ير و   فرسر
ِ
ء امر ى إىِلر الس  ، ُثم  اْسترور

ِ
ء امر ْبلر الس   قر

نْيِ ْومر لرقر اأْلرْرضر يِف ير ُه خر ْيِن، ُثنم  فر ِن  نرر  آخر

ا  اهر حر نندر لر إىِلر اأْلرْرِض فر ننزر ،  ،(8)نر هْنرننارر
ننا اأْلر ننق  فِيهر شر ننى، ور امْلرْرعر ننا امْلرنناءر ور جر ِمنْهر ْن أرْخننرر ننا: أر ْحُيهر در ور

ْومر  ْينرُهامر يِف ير ا بر مر ا ر ور اأْلرْثور الر ور مر الرِّ برالر ور
ا اجْلِ لرقر فِيهر خر ، ور ُبلر ا السج لر فِيهر عر جر : ور لِكر ْيِن، فرذر رر  آخر

نْيِ

ْوُلننننُه:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ قر ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ، ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر(، ونحن نذثرآل ها هنا، وقد أُشنا إىل116ورد هذا الباب يف ] (1) خ   [.1083ذلك عند ] /أ[، وثتب فوقه: )ُتؤر

يج  (2) ِ نُْصور  الط نربر ِن بِن مر اِسِم ِهبرِة اهللِ بِن احلرسر ُد اْبُن احلرافِِظ أريِب القر ْكر  حُمرم  ُبو بر ِقيُه، أر نالفر كر نافِِعي ة ، الفال لر ناء الش  هر . ِمنْن ُفقر يج
ائِ

نْأُمون. تنويف سننة ) نُدوَّ، مر نة، صر اير ور اسنع الرِّ ، قال ابن الصنفالح: ثرين  السنامع، ور ادر هنن(. طبقنا  الفقهناء 472بِبرْغدر

 (.18/447( س  أعفال  النبفالء )79، رقم1/283الشافعية )

ُبو حُمر  (3) ْيُخ الن ْحِو، أر ُة، شر مر فال  اُ ، العر انِ اإِلمر ْيه بِن امْلرْرُزبر ْسترور رر ِر بنر در ْعفر ْبُد اهللِ بُن جر  عر
د  ِد،  م  ِّ ، تِْلِمْينُذ امْلُنربر ، الن ْحنِويج ناِريِسج الفر

نُْه )ترار ُ  ُه عر ، لر ْثريررر أر ِوي  فر سر ْعُقوبر الفر : ير ِمعر ُرِزَّ اإِلْسننراد سر ، ور نانِيفر نن فر الت صر صر بِي ة، ور رر عر يِف العر رر بر ُته(، ور شيخر ُه( ور )مر

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ ةا انر ثِقر ثر اِِل، ور  (.15/531هن(. س  أعفال  النبفالء )347العر

ِعْيلر الت ْيِميج  (4) ْيِق بُن إِْسامر ِديِّ بِن ُزرر ، ثقة، خ س. التقريب )ُيوُسُف بُن عر ْعُقوبر الُكويِفج ُبو ير  (.7872، أر

قِّيج  (5) لِيِد الر  ْمِرو بِن أريِب الور هْ ُعبرْيُد اهللِ بُن عر ُهْم، ثقة فقيه ربام وهم، ع. التقريب )، أرُبو ور ْوالر ِديج مر  (.4327ب  األرسر

 ثذا يف األصل ويف األسامء والصفا  للبيهقي. (6)

 .[ڑ ک]ثذا، والصواب:  (7)

ا. لسان العرب ) (8) هر عر س  ور ا ور هر طر ا: برسر اهر حر ة: دحا.14/251در  ( ماد 
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ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  

ننلرْت:  چۋ   ننِت  [10-9]ُفصِّ ُجِعلر ، ور ننا   ي  ننِة أر عر ْربر  يِف أر
 
ء ْ ننا ِمننْن  ر ننا فِيهر مر ننلر اأْلرْرضر ور عر ، فرجر

نْيِ  ْومر اُ  يِف ير ور مر الس 
 /ب[126/ ] .(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْ إسناده جيد (1) : مَضن ]778ِد اهللِ، مَض ]. جد املصنف: هو أرَْحرُد ْبُن عر ِِضِّ : مَضن 832[. وابن الر  ناِريِّ [. وابنن الُبخر

: مَض ]770] ذر زر ْ : مَضن ]767[. واْبُن طرربر نِْديج ْرقر نمر اْبنُن الس  ُبنو 760[. ور ْضنل: هنو أر ننْيِ بنِن الفر نُد بنُن احُلسر حُمرم  [. ور

َّ، مَض ] ط اُن األرْزرر  القر
نْيِ : ثقة 741احُلسر ْيد  زر اُل: صدوَّ ربام وهم. سبقا ][. ور امْلِنْهر  [.863له أفراد. ور

 (.530 - 1/527وهو يف املعرفة والتاريخ )

 ( عن ابن الفضل القطان، به.809وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفا  )

( 809( والبيهقي يف األسنامء والصنفا  )10594( والطرباِن يف الكب  )6/127وأخرجه البخاري يف صحيحه )

، به. والبخاري عل قه بصيغة اجلنز  عنن املنهنال، ثنم 208يب يف الفقيه واملتفقه )واخلط ِديل ( من طريق يوسف بن عر

 (.8/577وصله يف آخرآل عن يوسف، وَل يذثر البخاري النزول إىل األرض، وذثرآل الباقون. وانظر فتح الباري )

( من طريق زثريا بنن 17ابن مندآل يف التوحيد )( من طريق العفالء بن هفالل. و559وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة )

، ثفالَها عن ُعبيد اهلل بن عمرو، به، بذثر النزول إىل األرض، واختِآل أبو الشيخ. ِديل  عر

اِل، بنحوآل، وَل يذثر النزول.588وأخرجه عبد الرزاَّ يف التفس  ) ِن امْلِنْهر ، عر ُجل  ِِن رر ر : أرْخربر الر ر  قر ْعمر  ( نا مر

ا، بذثر النزول.1216وسيأيت ] ، به، َمتِاا جدًّ ِديل ، عن ُيوُسفر ْبِن عر نِْجيج اِهيمر الُبوشر ِد ْبِن إِْبرر  [ من طريق حُمرم 
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ى أن اهلل ج  ثناؤه ينزل ليلة النصف من شعبان
َ
و
َ
 ر
ْ
ن
َ
 باب م

ِزيِز ْبُن أريِب  [1171] ْبُد العر الر عر قر اد   ور و  رر
نُة النِّْصنِف ِمنْن  (1) ْيلر آُل لر ا ُذثِنرر ِعنْندر ناء  إِذر طر انر عر : ثر

ُقوُل:  ا، ير اُل فِيهر ا ُيقر مر ْعبرانر ور ة  »شر ْيلر اكر يِف ُثلِّ لر ُكونر ذر رْرُجو أرْن ير  .(2)« إِِنِّ ألر
 روي عن:

 أيب بكر الصديق. -1
 وعبد اهلل بن عباس. -2
 وعريامن بن أيب العاص. -3
 وعيل. -4
 مالك. وعوف بن -5
 ومعاذ. -6
7- . ةر امر  وأيب ُأمر
 وأيب ثعلبة. -8
 وأيب موسى. -9

 وعائشة. -10
 وعبد الرَحن بن عوف. -11
ْعد   -12 ْهِل ْبِن سر سر ور

(3). 
 أما حديث أِّب بكر الصديق عبد اهلل بن عثَمن:

ُد ْبُن  [1172] ا حُمرم  نر ر ْيبرانر أرْخربر اُغوِِنِّ شر يِلج اْبُن الز  ، أنا عر
د  ُر ْبُن حُمرم  ُد ، أنا أريِب، أبنا ُعمر حُمرم   ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يج  (1)  امْلركِّ
اد  و  ِزْيِز بُن أريِب رر ْبُد العر  (.4096. التقريب )4ء، خت ، صدوَّ عابد ربام وهم، ورمي باإلرجاعر

، ثقة، مَض ] (2) ار  سر طراء: هو اْبُن ير  [.818عر

ننْيُ 770أخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) نرنا ُحسر ُة، ثر ْبندر نرنا عر نى، ثر ن ْبنُن ُموسر نرنا برِْشُ ، نا أرَْحرنُد، ثر نْيُ ( نا احْلُسر

اد   و  ِزيِز ْبِن أريِب رر ْبِد اْلعر ْن عر ، عر  ، به. ورجاله ثقا .اجْلُْعِفيج

(3) . ْعد  ْهِل ْبِن سر  َل يذثر املصنِّف حديث عبد الرَحن بن عوف وحديث سر
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يِفينِيج ح ِ  ِ  ال
د  : أبنا أرُبو حُمرم  االر ْبِد البراِقي قر  ْبُن عر

نا نِد ْبنِن نر ِن احلرنافِِظ حُمرم  ، عر ِ ِن اْبِن امْلُقر   ْن أريِب احلرسر آُل، عر ُ ْ غر ةر ور ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ا ُسلر نر ر أرْخربر ، ور ِْص 

ِد اْبِن هر  ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم  ْن عر ، أبنا عر ْبِد األرْعىلر ، ثنا ُيوُنُس ْبُن عر
اد  ْكر  اْبُن ِزير ُبو بر ، ثنا أر ةا ازر ْردر إِجر اْرمر زر

ْمنُرو ْبنُن احْلرناِرِث  ِِن عر ر ، أرْخنربر ْهب  ْبُد اهللِ ْبُن ور عر
ْبنِد امْلرلِنِك  ،(1) ْبنِد امْلرلِنِك ْبنِن عر نْن عر نْن  ،(2)عر عر

ِب ْبِن أريِب ِذْئب   ُمْصعر
ِن الْ  ،(3) بِيِه عر ْن أر ، عر

د  اِسِم ْبِن حُمرم  قر
ِه  (4) مِّ ْن عر أرْو عر

(5)،  ، ْكر  آِل أريِب بر دِّ ْن جر عر

:  أرن  الن بِي   الر ن »قر ْنَيا َلْيَلَو النيْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفَيْغِفُر فِيَها لُِكلي َبَِش  ََمِء الد  َُ إَِ  السَّ إِنَّ اهللَ َينِْز

 .(6)« ْو َرُجًَل ِ  َقْلبِِه َشْحنَاءُ َما َخََل َكافًِرا أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِريج  (1) ْعُقْوبر األرْنصر ْمُرو بُن احلراِرِث بِن ير ، ثقة فق عر ِِنج ي ةر امْلردر ُبو ُأمر ْوالرُهْم، أر  (.5004يه حافظ، ع. التقريب )مر

نرد بِنِه  (2) نا اْنفر ناأْلوىل يِف أمنرآل تنرك مر ْيِه فر لر اال ُيترابع عر قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: ُمنكر احلرِديث جدا يروي مر

ْمنرو ْبن نْنُه غن  عر ن من اأْلرْخبرار. وقال ابن عدي: معروف هبذا احلديث )حديث النصف منن شنعبان(، وال يروينه عر

هو حديث منكر هبذا اإلسناد. وقال الدارقطني: مدِن، منرتوك. التناريخ الكبن  ) ( املجنروحني 5/424احلارث، ور

 (.304( سؤاال  الربقاِن )6/535( الكامل يف الضعفاء )2/136)

الكبن   قال الدارقطني: مدِن، مرتوك. وسكت عنه البخاري وابن أيب حاتم، وذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا . التناريخ (3)

اِِنِّ )7/478( الريقا  )8/306( اجلرح والتعديل )7/351) قر ْ  (.508( سؤاال  الربر

ِ ج  (4) يِق الُقنرر ندِّ ْكنر  الصِّ ُد بُن أريِب بر ، ُولِندر يِف حر  حُمرم  ِِنج اِسنِم امْلرندر ُبنو القر ، أر ننرةر الت ْيِمنيج نا ر سر مر اِ ، ور ْقنتر اإِلْحنرر اِع ور در نِة النور ج 

مرسنلة. ذثنرآل البخناري يف الضنعفاء الصنغ  وقنال:  تلفنون يف حديرينه. وقنال ابنن  هن(، وروايته عن أبيه 38)

(. 3/481( سنن  أعننفال  النننبفالء )24/541( هتننذيب الكننامل )341حجننر: لننه رؤيننة، س َّ. الضننعفاء الصننغ  )

 (.5764التقريب )

يِق  (5) دِّ ْكر  الصِّ َْحرِن بُن أريِب بر ْبُد الر  نْتِح، وتنويف  عر رر ُقبرْينلر الفر اجر هر سننة  ، أبو حممد املدِن، وقيل: أبو عبد اهلل، أرْسلرمر ور

 .(3814( التقريب )2/471هن( وقيل بعدها. س  أعفال  النبفالء )53)

اِسِم ُعبرْيندر 1083رجال اإلسنادين إىل ابن زياد: سبقوا ] (6) ا القر بر [، لكن هناك أدخل ابُن هزارمرد بينه وبني ابن زياد: )أر

: ثقنة، مَضن ] ْبنِد األرْعنىلر (. وُيوُنُس ْبنُن عر ِِن  امْلُْقِرئر الر ْيدر يِلل الص  : هنو أر ا[. ور 762اهللِ ْبنر أرَْحردر ْبِن عر ْهنب  ند  ْبنُن ور ُبنو حُمرم 

، ثقة، مَض ] يج ِ ِْ
 [. 737امْلِ

( 750( والفاللكنائي يف ُشح أصنول االعتقناد )7/222( وابن بطة يف اإلبانة )76وأخرجه الدارقطني يف النزول )

 (.1087من طريق ابن زياد، به. وانظر متا  خترجيه يف اإلبانة واملطالب العالية )

، يف املسنند األرننؤو  وشنعيبيف الصنحيحة ع طرقنه: األلبناِن وحديث ليلة النصف من شعبان: صححه بمجمنو

= 
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اِسب  ليع (1)ثتبناآل يف اجلزء الرياِن  . ،(2)قوب بن َُحرْيِد ْبِن ثر ْهب   عن ابن ور
ْهب  أيضاا:  ورواآل عن ابن ور

يج  - ِ ِْ
الِح  امْلِ "  ،(3) أرَْحرُد ْبُن صر ْزِوينِيِّ وحديريه عندنا يف "َخسة جالس أيب احلسن القر

(4). 
اش   - الُِد ْبُن ِخدر خر ور

 .(6)ندنا يف "فضائل رمضان" البن أيب أيب الدنيا وحديريه ع ،(5)
ِج  - رر اأْلرْصبرُ، ْبُن اْلفر ور

ْيِه يف "فضائل األعامل"  ،(7) ْنُجور ِْيُد ْبُن زر رواآل عنه َحر
(8). 

 -يعني أَحد بن حنبل  –: قيل أليب عبد اهلل  (9)قال أَحد بن احلسني بن حسان  [1173]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْننِزُل(. انظننر: السلسننلة الصننحيحة ) = لِننع( بنندل )ير ط  ( مسننند أَحنند 1563( )1144وقنند ورد يف بعننض ألفاظننه: )ير

(. وقد خرجاآل من طريق ثامنية من الصحابة، هم: معاذ بن جبل، وأبو ثعلبة اخلشني، وعبد اهلل بنن عمنرو، 6642)

. وزاد حمققوا املطالب العالينة وسى األشعري، وأيب هريرة، وأيب بكر الصديق، وعوف بن مالك، وعائشة وأيب م

 .( طريقا تاسعا، وهو طريق عيل بن أيب طالب 1087)

 انظر: ]      [. (1)

ِِنج  (2) اِسب  امْلردر ْيِد بِن ثر ْعُقوُب بُن َُحر  (.7815، صدوَّ ربام وهم. التقريب )ير

، ثقة حافظ، مَض ] (3) يِّ ِ ِر اْبُن الط ربر ْعفر  (.75[، وروايته عنه: يف النزول للدارقطني )865أرُبو جر

، رواينة أيب احلسنن عنيل بنن عبند الواحند الندينوري عنن (4) ْزِوينِنيِّ ه جزء فيه جالس من أماِل أيب احلسن عيل بن عمر القر

 [.22جاميع العمرية  –عا   3759/أ( الظاهرية، جموع رقم 5َّ –/ب 4])َّ

نر األرْزِديج  (5) ْجفالر اِش بِن عر الُِد بُن ِخدر ، صدوَّ  طئ. التقريب ) خر يج ِ ِْ ُبو اهلرْيريرِم البر ُهْم، أر ْوالر بِيج مر ل   (.1623امْلُهر

 هن. 1415( ُطبِعر بدار السلف بالرياض، بتحقيق: عبد اهلل املنصور، األوىل، 2فضائل رمضان البن أيب الدنيا ) (6)

ِ ج  (7) ِعيِد بِن نرافِع  الُقرر ِج بِن سر رر بُ  أرْصبرُ، بُن الفر ، أر ِويج ، ثقة فقيه. التقريب )األُمر يج ِ ِْ
ْبِد اهللِ امْلِ  (.536و عر

ْيِه: مَض ] (8) ْنُجور  (.2/1274[. وثتابه "فضائل األعامل": ذثرآل حاجي خليفة يف ثشف الظنون )1032اْبُن زر

 ( عنه، به.136واحلديث من رواية األصب،: أخرجه عريامن الدارمي يف الرد عىل اجلهمية )

نْنُه: قال اخلطيب: "أرَْحر  (9) ى عر ور ْبند اهلل  أرَْحرند ْبنن حنبنل، ورر نا عر بر ن ْبن حسان منن أهنل رس منن رأى، صنحب أر د ْبن احْلرسر

نن ْبنن ْكنر اخلنفالل، وذثنر أرَْحرند ْبنن احْلرسر ُبنو بر نا أر نر ر : أرْخربر نالر ْبد العزيز ْبن جعفنر، قر ْن عر ْثُت عر نُْه، ُحدِّ  مسائل حفظت عر

ا رجل جليل  ذر : هر الر قر نانر حسان، فر ْبد اهلل  جنزأين مسنائل حسنان جندا، وقند ثر ْن أريِب عر ى عر من أهل رس من رأى. رور

ْكر الدوري وهو رجل ثقة مشهور".  قد  بغداد وحدثهم بجزء واحد منها ورأيتها عند أريِب بر

ْكر اخلفال ُبو بر ا أر نر ر : أرْخربر الر ْبد العزيز ْبن جعفر، قر ْن عر نن ْبنن وذثرآل ابن أيب يعىل وقال: حدثت عر ل، وذثر أرَْحرد ْبن احْلرسر

ا رجل جليل من أهل رس من رأى. انظر: تاريخ بغداد ) ذر : هر الر قر  (.1/39( طبقا  احلنابلة )5/127حسان، فر
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: نعم الر : نعم ينزل إىل السامء الدنيا ثل ليلةت قر الر  .(1). قيل له: ويف شعبان ثام جاء األثرت قر
 وأما حديث ابن عباِ:

، ولفظنه:  (2)فهو عندنا يف "فضائل شعبان"  ت اِِنِّ ْعبرنِة »لعبد العزيز الكر نُظ إىِلر اْلكر ْلحر إِن  اهللر ير

.. ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر لِكر لر ذر ، ور ْظرةا ا   حلر  .(3)احلديث « يِف ُثلِّ عر
ا [1174] ذر ِ ْبِن أرَْحردر اهلرمر ِْ ُْد ْبُن نر  َحر

ِ
فالرء ِِنج وقال احلافظ أرُبو العر

فيام أنبأنا غ  واحند،  (4)

ند ْبنن عنريامن ِعيل ْبنن حُمرم  ْبد الرزاَّ ْبن إِْسامر ناِِنِّ  عن غ  واحد، عن أيب املحاسن عر سر الُقومر
(5) 

ثننا حممند  ،(7)أنا حممد بن عمر بن جعفنر احلنافظ  ،(6)(......) إجازةا عنه، أنا عبد الرَحن بن

نر اجِليِزيج  (8) القاِض َملد بن أَحد بن ْيامر بِْيُع ْبُن ُسلر ، ثنا الر  ْهب  ، ثنا عبد اهلل بن ور
ْبنُد ث ،(9) نا عر

ِ ج  ةر الُقنرر ْسنلرمر ِك ْبُن مر
ْعبِنيج  ،(10)امْلرلِ ِزيندر اْلكر ُن ْبنُن ير ْيامر ُبنو امْلُريرن نى ُسنلر ثننا أر

 ثننا يعقنوب بنن ،(1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.258، رقم260إبطال التأويفال  )ص (1)

ابن عسناثر  (، وهو يف عداد املفقود. وانظر: موارد1407، رقم300، 3/237ذثرآل ابن حجر يف املجمع املؤسس ) (2)

: مَض ]2/1428) ت اِِنج الكر  [.818(. ور

. وانظنر: ( منن طرينق لينث، عنن جاهند، عنن ابنن عبناس 254هو يف الغرائب امللتقطة من مسنند الفنردوس )َّ (3)

 (.539الفردوس )

نن (4) نن بننن أرَْحرنندر اهلرمر ِ ِْ ْننُد بننن نر  َحر
ِ
ننفالرء ُبننو العر ان، أر ننذر ر ُث َهر نناُ ، احلرننافُِظ، حُمرنندِّ اِِنّ اإِلمر ننالر ذر ِش، قر ، األرِديننُب، امْلرْعننُروف بِنناألرْعمر

نرة ) ا ر سر ة، ُمْكريِراا، مر افِظاا ثِقر اِرفاا بِاحلرِديِث، حر انر عر : ثر اِِنّ ْمعر  (.19/276هن(. س  أعفال  النبفالء )512الس 

ِعي (5) ْبد الرزاَّ ْبن إِْسامر د ْبن عريامنعر ناِن، تنرجم لنه النذهبي يف تناريخ اإلسنفال  ل ْبن حُمرم  سر اِّن الُقومر ذر ، أرُبو املحاسن اهلرمر

(12/655.) 

 ثلمتان َل أستطع قراءهتام. (6)

 َل أجدآل. (7)

 مل أجده. ((8
نر  (9) ْيامر بِيُع بُن ُسلر اُودر اجِليِزيج  الر  ُج، ثقة، د س. التقريب )بِن در ، األرْعرر يج ِ ِْ

ُهُم، امْلِ ْوالر  األرْزِديج مر
د  ُبو حُمرم   (.1893، أر

ِويج  (10) انر األُمر ْرور ُبو مر ، أر ةر ْسلرمر ْبُد امْلرلِِك بُن مر ِقينُه، قنال أبنو حناتم: ثتبنت عننه وهنو مضنطرب  عر ، الفر نيج ِ ِْ
ِ ُهُم، امْل نْوالر مر

احلديث، ليس بقوي، حدثني بحديث موضوع. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، هو منكنر احلنديث، مِني. وقنال 

ننى ابن يونس: منكر احلديث. وقال ابن حبا تِي الر ختفنى عنىل منن عر ة ال  ريِ ر ن أهل امْلرِدينرة امْلرنراثِ  اْلكر ن: شيخ يروي عر

( 5/625( تناريخ اإلسنفال  )2/134( املجروحني )5/371هن(. اجلرح والتعديل )224بِعلم الّسنرن. ما  سنة )

= 
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شنعبان شنهر النذكر والصنيام : »عن أبيه، عن ابن عباس قنال: قنال رسنول اهلل  ،(2)عطاء 

نيا، وتفتح فيه أبواب السَمء، ويطلْ فينه إ    ليلو النصف إ  سَمء الد  والقيام، ينزَ اهلل

خلقه، فيغفر فيه للم منْي، ويتوب فيه عا اَْلطَّائَِْي، ويقسم فيه أرزاق العبناد، ويكتنب فينه 

 .(3)« َجاَمم، ويغفر فيه ْلميْ خلقه إِل ْلِش  أو مشاحن
 وأما حديث عثَمن بن أِّب العا :

 .(4)هقي فهو عندنا يف "فضائل األوقا " للبي
 وأما حديث عل:

: أنا  [1175] االر اْبُن امْلُِحبِّ قر  ور
ِ
اء اِن: اْبُن أريِب اهلرْيجر در م  ا امْلُحر نر ر أرْخربر فر

(5)  ، لِينل  اِهيُم ْبُن خر إِْبرر

ن ُبنو حُمرم  ، ثننا أر ِقنيج ْكنر  البرْيهر ُبنو بر ، أنا أر
د  ْبُد اجلرب اِر ْبُن حُمرم  ، أنا عر يِلل نُْصوُر ْبُن عر ْبنُد اهللِ ْبنُن أنا مر  عر

د 

اِِنج  ْصبرهر
اس  امْلرالِكِيج  ،(6)ُيوُسفر اأْلر اِهيُم ْبُن أرَْحردر ْبِن فِرر اَّر إِْبرر أرُبو إِْسحر

نيِلِّ  ،(7) نُد ْبنُن عر ثننا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/470( الريقا  البن قطلوبغا )10/445( س  أعفال  النبفالء )2/664ميزان االعتدال ) =

ْعبِيج  (1) اِعيج اْلكر ِزيدر اخْلُزر ُن ْبُن ير ْيامر ، ضعيف،   َّ. التقريب )ُسلر ِِنج ُبو امْلُريرن ى امْلردر  (.8340، أر

 (.7826يعقوب بن عطاء بن أيب رباح املكي، ضعيف، س. التقريب ) (2)

اإسناده ض (3) ، رمناآل الندارقطني بالوضنع، مَضن ]عيف جدًّ ِريج ينرور عطناء بنن أيب 940. عبد اهلل بن وهب، وهو الندِّ [. ور

 [.741رباح: ثقة فقيه فاضل، لكنه ثري  اإلرسال، وقيل: تغ  بأخرة، وَل يكرير ذلك منه، مَض ]

 [.1094(. ولقد مَض بتخرجيه برقم ]25فضائل األوقا  للبيهقي ) (4)

 (.158إلسناد من إبراهيم إىل البيهقي: ذثر ابن حجر سامعه لن )فضائل األوقا  للبيهقي(. املعجم املفهرس )هبذا ا (5)

اموينه (6) ْبنُد اهللِ بنُن ُيوُسنفر بنِن أرَْحرندر بنِن بر  عر
د  ُبو حُمرم  وفِي ة، أر ْيُخ الصج الُِح، شر ُث، الص  دِّ اُ ، امْلُحر ، امْلرْشنُهوُر  اإِلمر ْسنتراِِنج ْردر

األر

نننرةر ) ر سر . ُتننُويفِّ ، قننال اخلطيننب: ثننان ثقننةا ِقننيج نْننُه البرْيهر ْثريرننر عر نناُبور، أر ْيسر ِزْيننُل نر ، نر اِِنّ ْصننبرهر
هننن(. تنناريخ بغننداد 409بِاألر

نبِيل الن 17/239( س  أعفال  النبفالء )11/452) لسر ( ثفالَهنا 539( والنروض الباسنم )100ِقني )(. وانظنر: الس 

 لنايف املنصوري.

(7) ." يج ِب: "امْلركِّ عر  )املالكي( ثذا يف األصل ومطبوعة فضائل األوقا ، أما يف الشج

يِسج  ْبقر ا، وهو إبراهيم بن أَحد بن عيل بن أَحد بن فِراس العر انر ثقة مسنتورا ، قال الذهبي: ثر يج اُر امْلركِّ ط  اَّر العر ُبو إِْسحر ، أر

نْننُه الّرّحالننة، تننويف سنننة  نْنُه، ثتننبر عر ننيِلّ الّصننائ،، عر ننْن حممنند ْبننن عر يِد ْبننن منصنور، عر مقبنول القننول. عننندآل ثتننب سننعر

: شنيخ  صندوَّ، تنويف سننة )344) (. وانظنر: النروض 798، 7/779هنن(. تناريخ اإلسنفال  )342هن(. وقال منرةا

= 
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نناِئُ،   الص 
ْينند  اِِنج  ،(1)ْبننِن زر ننيِلل ُهننور احُلْلننور ننُن ْبننُن عر ثنننا احلرسر

اَِّ  ،(2) ز  ْبننُد الننر  ثنننا عر
أنننا اْبننُن أريِب  ،(3)

د   اِهيمر ْبِن حُمرم  ْن إِْبرر عر
نر   ،(5) ْعفر ْبنِد اهللِ ْبنِن جر ةر ْبنِن عر اِوير ْن ُمعر عر

نيِلِّ ْبنِن أريِب  ،(6) نْن عر بِينِه، عر نْن أر عر

ْيِه:  لر ىل  اهلُل عر ُسوُل اهللِ صر الر رر : قر الر ْن َشنْعَباَن َفُقوُمنوا َلْيَلَتَهنا، إَِذا َكاَن َلْيَلُو النيْصنِف ِمن»طرالِب  قر

 َُ ِفَر َلُه،" :َوُصوُموا َيْوَمَها، َفإِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  َيُقو ِْ ِزٌق َفَأْرُزَقُه، َأَِل  َأَِل ُمْسَتْغِفٌر َفَأ َأَِل ُمْسَِتْ

َْ اْلَفْجرُ "َسائٌِل َفُأْعطَِيُه، َأَِل َكَذا  .(7)« ، َحتَّي َيْطُل
ه  اجر اآُل اْبُن مر ور رر

(8) . اِِنِّ ِن احُلْلور  عر

ُه اْبُن أريِب  ل  عر اِهيُم: لر إِْبرر يرى  ور ْ حير
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم ) =

نائِ،ُ  (1) نيج الص   املركِّ
ْيد  يِلِّ بِن زر ُد بُن عر ْبِد اهللِ، حُمرم  ُبو عر ُة، أر اُ ، الريِّقر ُث، اإِلمر دِّ ْلنق  ثر امْلُحر نْنُه خر ثر عر ند  نعر . حر نالني مر ح  ريِنْ   ِمننر الر 

ة قاله الذهبي. وقال الدارقطني: ثقة ثتنب عننه الفرينايب وموسنى بنن هنارون احلنامل.  اير ور ة الرِّ عر سر ْهم ور الفر ْدَّ ور الصِّ

هنن(. الريقنا  291وذثرآل ابن حبان يف الريقا ، وقال ابن نقطة: حدث بالسنن عنن سنعيد بنن منصنور. تنويف سننة )

(. وانظنر: إرشناد القنايص 13/428( سن  أعنفال  الننبفالء )88( التقييد البن نقطنة )5ة )( سؤاال  َحز9/152)

 (.965والداِن إىل تراجم شيوخ الطرباِن )

ِِلج  (2)  اهلُنذر
ند  يِلِّ بنِن حُمرم  ُن بُن عر قِ احلرسر ، ور نيِلل ُبنو عر ُل، أر ، ثقنة حنافظ لنه تصنانيف. التقرينب ، اخلرنفال  اِِنج  احُلْلنور

ند  ُبنو حُمرم  : أر ينلر

(1262.) 

(. وهو احلافظ الصنعاِن صاحب املصن ف. (3) ْكر  ُبو بر  ثتب عىل يمينها يف اهلامش: )ُهور أر

ِ ج ا (4) ةر بِن أريِب ُرْهم  الُقرر رْبر ِد بِن أريِب سر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ْكر  بُن عر ُبو بر اِمِريج أر : ثنان لعر يج ِ ْ بر ، رموآل بالوضع، وقال مصعب النزج

 (.7973عاملا. التقريب )

 انظر تعليق املصنِّف بعد احلديث. (5)

ْبدِ  (6) ُة ْبُن عر اِوير ِ ج  ُمعر ِر ْبِن أريِب طرالِِب الُقرر ْعفر : ثقنة. وقنال ابنن حجنر:  اهللِ ْبِن جر بِيج هر النذ  ، قنال الِعْجنيِلج ور ِِنج اهْلراِشنِميج امْلرندر

 (.6764مقبول، خت س َّ. التقريب )

 [.738[ عدا ابن املحب ]1059ه إىل البيهقي: مضوا ]رجال (7)

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.24احلديث أخرجه البيهقي يف فضائل األوقا  )

(. وانظنر 2132( هبذا اإلسناد. قال األلباِن: موضوع. السلسنلة الضنعيفة )3542وهو يف شعب اإليامن للبيهقي )

 خترجيه فيه.

، به.33/107رجه املزي يف هتذيب الكامل )(. وأخ1388سنن ابن ماجه ) (8) اِِنِّ  ( من طريق احُلْلور
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ِقيُه  [1176] اِسِع الفر ْبُد الور ، أبنا عر بِيج هر ا الذ  نر ر أرْخربر
اِئيِّ  (2) ْتِح امْلرنْدر ْن أريِب الفر ، عر ةا ازر إِجر

أنا  ،(3)

نِن  ،(4)أبو الكر  نِ اهلل بن حممد  نِد بنِن احلرسر نيِلج بنُن حُمرم  ُبنو متر نا   عر أبننا أر
ُبنو  (5) ، أننا أر اِسنطر بِور

ْضِل الزج  اَِّ،  ،(6)ْهِرُي الفر ز  ْبُد النر  ، نا عر اِِنج يِلل احُلْلور ُن ْبُن عر ، نا احلرسر
اُرونر ْبِن َُحرْيد  ُد ْبُن هر ثنا حُمرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الذهبي: إن ثان إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب فقال فيه ابن أيب حناتم: )روى عنن  (1) =

 ليس باملشهور.أبيه، وعنه سعد بن زياد وابن عيينة، ويعقوب بن عبد الرَحن(، ولعله ابن أيب حييى، وإال ف

 وقال املزي: ال أدري هو هذا أو غ آل.

. وقال يف التقرينب: إبنراهيم بنن حممند بنن عنيل بنن  ةر رْبر وقال ابن حجر: أظنه ابن أيب حييى، وهو من أقران ابن أيب سر

 عبد اهلل بن جعفر، صدوَّ، َّ.

 (.244) ( التقريب1/162( هتذيب التهذيب )1/61( ميزان االعتدال )2/194هتذيب الكامل )

ْبنِد اجْلرلِينلِ  (2) اِسِع ْبِن عر ْبِد اْلور ايِف ْبِن عر ْبِد اْلكر اِسِع ْبُن عر ْبُد اْلور نعر  األرهْبر
ند  ُبنو حُمرم  يِن، أر نْمُس الندِّ نُد، شر ناِِض، األرْوحر ، ، اْلقر ِريج

اتِ  ْرِوي  ازر ِِل مر ِب، أرجر  بِامْلرْذهر
ة  ْعِرفر مر ، ور فالح  صر ، ور

ا ُزْهد  انر ذر ، قال الذهبي: ثر ْشقر ِزيُل ِدمر ، نر افِِعيج نْنُه الش  ْجنُت عر ر  نْد خر قر ِه، ور

ننرةر ) ريِِ ، منا ر سر ثر بِاْلكر د  ، حر اِريِّ ( معجنم الشنيوخ الكبن  15/663هنن(. تناريخ اإلسنفال  )690يِف ُثفالثِي اِ  اْلُبخر

(1/427.) 

ب اِس أر  (3) اِِض أريِب العر ُد اْبُن القر ْتِح حُمرم  ُبو الفر اَِّ، أر ُر، ُمْسنُِد الِعرر م  اِِض، امْلُعر اُ ، القر ْيُخ، اإِلمر نيِلِّ بنِن الش  َْحردر بنِن بختيرنار بنِن عر

يج 
ائِ د  امْلرنْدر .حُمرم  يج

اِسطِ نارر أرسننردر  ، الور ظناا، صر نِحْيحر الن ْقنِل، متيقِّ يِّدر األُُصنْوِل، صر ِة، جر نر امْلرْعِرفر سر انر حر : ثر ْيريِيِّ بر الر اْبُن الدج قر

ننْ ر  ادر غر ثر بِبرْغنندر نند  حر انِننِه، ور مر نناِر. مننا  سنننة أرْهننِل زر ننُه اْبننُن الن ج  قر ث  ور . ور ةا د  ننور مر ُخُلقنناا ور ْقننفالا ور ، عر ننانر ننْيُخ ثر نِْعننمر الش  ، ور
ة  ننر  مر

 هن(.605)

نِد بنِن أرَْحرن (4) ْلر نِد بنِن َمر ِد بنِن حُمرم  ُ اهللِ بُن حُمرم  ِْ ، نر اِسطر ُة، ُمْسنُِد ور الُِح، الريِّقر اَِلُ، الص  ْيُخ، العر نالش  لر  األرْزِديج در بنِن خر
ُبنو ف  ، أر

. يج
اِسطِ ِ  اْبُن اجلرلرْخِت الور رر ْيِت احلرِديْ  الكر ، ِمْن بر ة  الِح  ثِقر ْيخ  صر ُهور شر ْيِه، ور رُ  إِلر در : اْنحر اِِنج ْمعر الر الس  ِنْيس  قر نالر َخر قر ِث. ور

نرةر ) ر سر . ُتُويفِّ الِح  ، صر ة  : ثِقر  (.20/59هن(. س  أعفال  النبفالء )536احلرْوِزيج

اِديج  (5) ادر البرْغدر زدر ِن بِن ير ِد بِن احلرسر يِلج بُن حُمرم  ُبو متر ا   عر ُر، امْلُْسنُِد، أر م  ، امْلُعر اِسطر ، قال اخلطينب: قراِِض ور ، امْلُْعترِزِِلج يج
اِسطِ ، الور

ثتبنا عنه، وثان صدوقا، ينتحل االعتزال. وقنال َخنيس احلنوزي: ثنان رافضنيا يتظناهر بنه، ويقنول بخلنق القنرآن 

ثوال: ثان ثقة يف احلنديث. منا  سننة ويدعوا إليه. وقال أيضا: ثان صحيح السامع، رحل إليه الناس. وقال ابن ما

 ( 18/212( س  أعفال  النبفالء )3/155( ميزان االعتدال )13/588هن(. تاريخ بغداد )459)

َْحرِن بِن حُمر  (6) ْبِد الر  ْضِل ُعبرْيُد اهللِ بُن عر ُبو الفر اَِّ، أر ابُِد، ُمْسنرُد الِعرر ُة، العر اَِلُ، الريِّقر ْيُخ، العر نِد بنِن ُعبر الش  نْعدِ م  اْبنِن  ْينِد اهللِ بنِن سر

نْويِفج ا ْهنِريج العر ِ ج الزج  الُقنرر
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهْيمر بِن عر ْعِد بِن إِْبرر اِهْيمر بِن سر ُقْطنِيج لبر احلرافِِظ إِْبرر ارر نُه الند  قر ث  ، ور اِديج ْغندر

نرةر ) ا ر سر ، مر ِجيج األرزر يُب ور
اخلرطِ  (. 16/393هن(. س  أعفال  النبفالء )381ور
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ننْ  ، عر نر  ْعفر ْبنِد اهللِ ْبنِن جر ةر ْبنِن عر اِوير ْن ُمعر ، عر
د  اِهيمر ْبِن حُمرم  ْن إِْبرر ، عر ةر رْبر ْكِر ْبُن أريِب سر ُبو بر بِينِه،  نا أر أر

الر الن بِيج  : قر الر يِلل قر ْن عر ، إَِذا َكاَن َلْيَلُو النيْصِف ِمْن َشْعَباَن َفُقوُموا َلْيَلَتَها، َوُصوُموا َْنَاَرَها: »عر

 َُ :  َفإِنَّ اهللَ َينِْز َُ ْنَيا َفَيُقو ْمِ  إَِ  َسََمِء الد  ِفَر َلنُه، َأَِل َتائِنٌب "فِيَها لُِغُروِب الشَّ ِْ َأَِل ُمْسنَتْغِفٌر َفنَأ

ِزٌق َفَأْرُزَقننُه، َأَِل َكننَذا، َأَِل َكننَذا َْ "َفننَأُتوَب َعَلْيننِه، َأَِل ُمْبننَتًا َفُأَعافَِيننُه، َأَِل ُمْسننَِتْ ، َحتَّنني َيْطُلنن

 .(1)«اْلَفْجرُ 
ترْبُتُه ُمت ِصفالا يف "اإلهليا ".  ثر

ِميج  نر احلرْْضر ْيامر ْبِد اهللِ ْبِن ُسلر ُد ْبُن عر  /أ[127/ ] .(2) ورواآل عن عبد الرزاَّ أيضاا: حُمرم 
 وأما حديث عوف بن مالك:

ت اِِنِّ  فهو عندنا يف "فضائل شعبان" لِْلكر
(3). 

:  وأما حديث معاذ بن َجَبل 

 .(4)وقد ثتبناآل يف اجلزء األول 
، أننا  [1177] اِمنل  اثِنُر ْبنُن ثر نا ذر نر ْنبرأر اِئِم، أر ْبنِد الند  ، أنا أرَْحرُد ْبُن عر انر ُد ْبُن طرْرخر ا حُمرم  نر ر أرْخربر فر

ْكِر ا ُبو بر ، أنا أر وِريج ْبِد البراِقي الدج ُد ْبُن عر ْبنُد اهللِ ْبنُن حُمرم  ْكنر  عر ُبو بر ، ثنا أر ُقْطنِيج ارر ، أنا الد  انر ْبُن برِْشر

الِد   اُ  ْبُن خر ْفظاا، ثنا ِهشر ِث لر نر ْبِن اأْلرْشعر ْيامر ُسلر
ناِرُئ  ،(5)  ُعْتبرُة ْبُن َحر ناد  اْلقر

ْيد  نِن  ،(6)ثنا أرُبو ُخلر عر

ْوبرانر  اْبِن ثر ، ور ْكُحول  ْن مر ، عر اِعيِّ اأْلرْوزر
بِينِه  ،(7) نْن أر ناِمرر  ،(1)عر ر الِنِك ْبنِن  ر نْن مر ، عر

ْكُحنول  نْن مر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُه اخلرطِيُب، مَض ] (1) قر ث  ِر، ور د  : هو ابن امْلُجر
اُرونر ْبِن َُحرْيد  ُد ْبُن هر  [. وانظر ما سبق.868حُمرم 

، احلرافُِظ  (2) ، وثقه الدارقطني، مَض ]هو ُمطرني   ر  ْعفر  [.907الشه ، أرُبو جر

 [.1174مَض الكفال  عن هذا الكتاب قبل قليل، انظر ما قبل ] (3)

 انظر ]      [. (4)

ُبننو مننروان الدمشننقي السننفالمي، صنندوَّ. التقريننهشننا  بننن خالنند بننن زينند (5) ب ، وُيقننال: يزينند، بننن مننروان األزرَّ، أر

(7291.) 

ِميج  (6)  احلركر
ْيد  اِرُئ، صدوَّ، َّ. التقريب )ُعْتبرُة ْبُن َحر اِد ْبِن ُخلر ْشِقيج القر مر اِميج الدِّ  الش 

ْيد  ُبو ُخلر  (.4428، أر

(7) ... انر ْوبر : وعن ابن ثر
ْيد  ُبو ُخلر  أي: قال أر

نيِْسج وهو عب انر العر ْوبر ، أبو عبد اهلل الشامي الدمشقي الزاهد، صندوَّ  طنئ، ورمني بالقندر، د الرَحن بن ثابت بن ثر

= 
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كِيِّ  ْكسر الس 
ِن الن بِنيِّ  ،(2) برل  عر اِذ ْبِن جر ْن ُمعر :  عر نالر ُْ اهللُ إَِ  َخْلِقنِه َلْيَلنَو النيْصنِف ِمنْن »قر َيطَّلِن

ِْ َخْلِقِه إِِلَّ ْلُِِْشِ   َأوْ  ِمي  .(3)« ُمَشاِحن   َشْعَباَن، َفَيْغِفُر ِْلَ
اُبوِريج  اِجيج الن ْيسر  احلرج 

نْيِ اآُل أرُبو احلُسر ور رر
عه منه سم (5): عن أيب أيوب سليامن بن حممد  (4)

 بدمشق، عن هشا  بن خالد.
راِمرر  الِكر ْبنر  ر ْلقر مر ْ ير ْكُحول  َلر قال الذهبي: مر
 (6). 

ا أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   [1178] نر ر اَِّ أرْخربر ز  ْبِد الر  ُ ْبُن عر ِْ ا نر نر
ْنبرأر ، أر

نيِلج  ،(7) ُة، أبننا عر أبنتا ُشْهدر

ند  ْبُن احلُ  ْلر ِن ْبِن َمر ، أنا أرُبو احلرسر ِعيج بر ْبِد اهللِ الر   ْبِن عر
نْيِ سر

، ثننا  ،(8) يِّ ِ نِر اْبنُن البرْخنرتر ْعفر ُبنو جر ثننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3820وتغ  بأخرة. التقريب ) =

نيِْسج  (1) انر العر ْوبر  (.811، الشامي الدمشقي، ثقة. التقريب )ثابت بن ثر

هْلراِِنج  (2)
يج اأْلر

كِ ْكسر اِمرر الس  ر الُِك ْبُن  ر ، صاحب معاذ  مر ْمِ،ج  (.6456، َمْض ، ويقال: له صحبة. التقريب )احْلِ

. ومكحول: هو الشامي، ثقة فقينه، 1066طني: مضوا ]رجال اإلسناد إىل الدارق (3) اُودر ِث: هو اْبُن أريِب در [. وابن األرْشعر

 [.726ثري  اإلرسال، مشهور، مَض ]

 [.1181( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. واختلف يف إسنادآل ثام سيأيت ]77احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

 [.1067مضيت ترَجته ] (4)

اِعنيج  حممد بن إسامعيل بن حممد ابن عبد الرَحن سليامن بن (5) بن القاسم بن يزيد بن مسنلم بنن مشنكم أبنو أينوب اخلُزر

( تنناريخ اإلسننفال  22/360هننن(. تنناريخ دمشننق )319الدمشننقي، قننال أبننو أَحنند احلنناثم: فيننه نظننر. تننويف سنننة )

(7/354.) 

نأريِب ُمْسنلِم   (6) ِقنيرُهم؛ ثر نا أرْحِسنُبُه لر ، مر  الت نابِِعنْير
ِ
اء مر  ِمنْن ُقندر

نة  ائِفر نْن طر ى عر ور : رر
ْكُحنول  ، وقنال النذهبي يف ترَجنة مر  اخلرنْوالرِِنِّ

. س  أعفال  النبفالء ) راِمرر الِِك بِن  ر مر ، ور
وَّ  رْسُ مر  (.5/156ور

ُد، قر  (7) اَِل األرْوحر اُ ، العر ناِدِر بنِن اإِلمر ْبنِد القر ْيِخ اإِلْسفالرِ  عر اَِّ اْبِن شر ز  ْبِد الر  ُ بُن عر ِْ الِح  نر ْيِن، أرُبو صر د الدِّ اِة، ِعامر اِِض الُقضر

الِح  اجِلييِلج  نرةر )أريِب صر ر سر . ُتُويفِّ ةا انر ثِقر اِر: ثر الر اْبُن الن ج  ، قر ، احلرنْبريِلج ِجيج زر
، األر اِديج هن(. س  أعفال  الننبفالء 633، ُثم  البرْغدر

(22/396.) 

ِد ْبنِن حُمر  (8) ُد ْبُن حُمرم  ِن حُمرم  ْقتِِه، أرُبو احلرسر ُدوَُّ، ُمْسنُِد ور ُر، الص  م  ْيُخ، امْلُعر اِديج الش   البرْغندر
ند  ْلر اِهيمر ْبنِن َمر نِد ْبنِن إِْبنرر اُز، م  ، البرنز 

نُدوقاا. منا   نانر صر ينُب: ثر
نالر اخلرطِ اِر، قر نف  الص  يِّ ور ِ اِب اْبنِن البرْخنرتر امترُة أرْصنحر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 419سننة )خر

(17/370.) 
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اُج  ، أنا احلرج  اُرونر ِزيُد ْبُن هر ، ثنا ير ِقيِقيج ِك الد 
ْبِد امْلرلِ ُد ْبُن عر حُمرم 

ريِنِ  ْبنِن  ،(1) ْن ثر ، عر ْكُحول  ْن مر عر

ننِميِّ ُمنر   ةر احلرْْضر
ُسنولر اهللِ  ،(2) :  أرن  رر ننالر ْنَيا َلْيَلنَو النيْصننِف ِمننْن »قر نََمِء النند  َُ إَِ  السَّ إِنَّ اهللَ َينْننِز

ا ر ْبنر «. َشْعَباَن، َفَيْغِفُر ْلَِِن اْسَتْغَفَرُه إِِلَّ ْلُِِْشِ   َأْو ُمَشاِحن   ِمْعُت ِهشر : سر ر  ْعفر ِقيِقيج أرُبو جر الر الد  قر

ِع، اخلر  اِحُب البِدر اِحُن صر : امْلُشر
ْيد  الر أرُبو ُخلر ُقوُل: قر ْشِقي  ير مر  الدِّ

الِد  تِِه خر ىلر ُأم  اِرُج عر
(3). 

، أبنا  [1179] يِلل ُج ْبُن عر رر ا فر نر ر أرْخربر
ْن أريِب  (4) ب اُن، عر اِرِ  الل  ُبو امْلركر ا أر نر ْنبرأر ، أر اِريِّ يِلج اْبُن الُبخر عر

يْ  ، ثنا ُشعر ُد ْبُن أرَْحردر ُبو أرَْحردر حُمرم  اِِض أر ، ثنا اْلقر ْيم  ُبو ُنعر اِد، أنا أر يِلل احلرد  بِييِلج عر  الند 
ند  ُب ْبُن حُمرم 

(5)، 

اِن  ُر ْبُن امْلرْرُزبر ثنا أرْزهر
نْن  (6) ، عر ْكُحنول  نْن مر ، عر اِعنيِّ نِن اأْلرْوزر ، عر

ْيد  : ثنا ُعْتبرُة ْبُن َحر اد  أرُبو ُخلر الر قر

ُسنوُل اهللِ  نالر رر : قر نالر برل  قر اِذ ْبِن جر ْن ُمعر ، عر راِمرر الِِك ْبِن  ر ُْ : »مر َعنَا َخْلِقنِه َلْيَلنَو   اهللُ َيطَّلِن

ِْ َخْلِقِه إِِلَّ ْلُِِْشِ   َأْو ُمَشاِحن   ِمي  .(7)« النيْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفيْغِفُر ِْلَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعننيج  (1) ةر الن خر ننْوِر ْبننِن ُهبرننْ ر نناةر ْبننِن ثر نناُج ْبننُن أرْرطر ، أحنند الفقهنناء، صنندوَّ ثرينن  احْلرج  نناِِضج ، القر ننأرةر الُكننويِفج ُبننو أرْرطر اخلطننأ ، أر

 (.1119. التقريب )4والتدليس، بخ   

اِويج  (2) هر ِميج الرج ةر احلرْْضر ريُِ  بُن ُمر  آل صحابيًّا. التقريب )ثر ، ثقة، وهم من عد  اِميج احِلْمِ،ج ةر الش  رر جر  (.5631، أرُبو شر

: مَض ]أرَْحرُد ْبُن أريِب  (3) اتِبرُة، مضنت ]710 طرالِب  ُة: هي بنت أَحد الكر ُشْهدر : مَضن ]741[. ور ِعنيج بر [. وابنن 846[. والر 

: مَض ] يِّ ِ : صدوَّ، مَض ]849البرْخرتر ِقيِقيج الد  : ثقة متقن، مَض ]853[. ور اُرونر ِزيُد ْبُن هر ير  [.858[. ور

ْبنُد اهلل ِ 83ني يف النزول )( والدارقط5وأخرج ابن أيب الدنيا يف فضائل رمضان ) ، أننا عر اِهيمر ْبِن ُجررشِّ  ( من طريق إِْبرر

ْيهر  لر َّر عر ارر  فر
ة  اِحِب بِْدعر اِحُن: ُثلج صر ُ امْلُشر رسِّ اِعي  ُيفر ِمْعُت اأْلرْوزر اِج، سر ِن احْلرج  ِك، عر ترُه. ابن ُجررشِّ  قنال عننه ْبُن امْلُبرارر ا ُأم 

( مينزان االعتندال 7/129ديث. وقنال النذهبي: صنويلح يف نفسنه. تناريخ بغنداد )ابن عدي: ضنعيف يرسنَّ احلن

 [.1184(. وانظر ]1/55)

. املعجم املفهرس ) (4)
ِ
ْليرِة األرْولِيراء

: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته حِلِ ْيم   (.280هبذا اإلسناد من ابن البخاري إىل أيب ُنعر

ِد ْبِن أرَْحردر بْ  (5) ْيُب ْبُن حُمرم  بِييِلج ُشعر  الد 
ِزيِع ْبِن ِسنران  ْيِب ْبِن بر اُز، يعرف بابن أيب قطنران، َل أجند فينه ِن ُشعر اِسِم اْلبرز  ُبو اْلقر ، أر

بِينُل: منن قنرى الرملنة. ترَجتنه: طبقنا  املحندثني جرحا وال تعديفال، دخل مِ وأصبهان، وذثر در آل ابن ينونس. ور

( معجنم 23/113( تناريخ دمشنق )5/313( األنسناب للسنمعاِن )1/404( أخبار أصبهان )4/88بأصبهان )

 (.7/182( )6/952( تاريخ اإلسفال  )2/438البلدان )

اِن امْلُْقِرُئ  (6) ُر ْبُن امْلرْرُزبر ْ   أرْزهر ُبو ُزهر ، وَل أجد له ترَجة. انظر اهلامش السابق.أر بِييِلِّ  ، ذثرآل السمعاِن يف شيوخ شعيب الد 

: مَض ] (7) يِلل ُج ْبُن عر رر ب اُن: ]770[. وابن البخاري: مَض ]949فر الل  اُد: مَض ]1093[. ور احلرد  :819[. ور نْيم  ُبو ُنعر أر  [. ور

اُل، مَض ] س  : هو العر ُبو أرَْحردر . وشيخه أر اِِنج ْصبرهر
 [.754هو األر

= 
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  ُأَماَمَو:ِِّب وأما حديث أَ 

 .(1)فقد ثتبناآل يف اجلزء الرياِن 
نْيُ بُن إِْدِريسر ور رر ور  [1180] ى احلُسر

ناِميج  نِ َْحر النر   دِ ْبنعر  نُ بْ  دُ م  حُمر ور  (2) الس 
(3)  ، اةر نرر ا هر ثر حُمرندِّ

 خر  نْ عر 
ي اِج بْ  نِ بْ  دِ الِ ن ،(6) ْ ِ بر الزج  نِ بْ  رِ فر عْ جر  نْ عر  ،(5) يهِ بِ أر  نْ عر  ،(4)بِْسطرا    نِ هر ن ،(7) مِ اِسنالقر  نِ عر  نْ عر

نيِب أر  ةر قر امر نالر  ُأمر نَ  إِ  اهللُ  َ بَ َهن ،انَ بَ عْ َشن نْ ِمن ِف ْصنالني  وُ َلنيْ لَ  انَ ا َكنذَ إِ : » اهللِ وُل ُسنرر  الر : قر  ءِ ََم  السَّ

 «.ن  احِ َش مُ  وْ أَ  ر  افِ كَ  لِ ِلَّ إِ   ِ رْ الَ  لِ هْ ِلَ  رُ فِ غْ يَ فَ  ،ايَ نْ الد  
، عر  نْ ، عر يج ارِ خر البُ  لِ ْض الفر  نُ بْ  دُ م  حُمر  اآلُ ور رر ور  اِهيمر يِّ ْبِن إِْبرر كِّ  ْ ِ بر الزج  نِ بْ  رِ فر عْ جر  نْ مر

(8). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْيم  يف حلينة األوليناء ) = در بِنِه 5/191احلديث أخرجنه أبنو ُنعر نر  فر : تر نْيم  ( ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وقنال أبنو ُنعر

. وانظر احلديريني السابقني. اِعيج  اأْلرْوزر

 انظر ]      [. (1)

اُ ، (2) ناِريج  اإِلمر ِك بِن اهلرْيريرِم األرْنصر نْيُ بُن إِْدِريسر بِن ُمبرارر يِلل احُلسر ُبو عر اُل، أر ح  ُة، الر  ُث، الريِّقر دِّ ناِحبر امْلُحر نانر صر ، ثر ِويج ، اهلرنرر

ارِ  لُه تر ، ور فْهم   ور
ِديث  نالر ابنُن حر قر نْأسر بِنِه. ور : الر بر لِْينِد البرناِجيج ُبنو الور نالر أر قر ، ور ُقْطنِيج ارر نُه الند  قر ث  انِْيُف، ور ترصر بِْ   ور أريِب ْيخ  ثر

، فِْينِه  ي ناِج بنِن بِْسنطرا   الِِد بِن هر ْن خر ِدْيريِِه، عر  ِمْن حر
 
تربر إِِلر  بُِجْزء ، ثر ُف بِاْبِن ُخر    : ُيْعرر اتِم  نفالر أرْدِري النبرفالرُء حر ينُل، فر

اطِ ور بر

ن ريِقر ننْيُ فر نا احُلسر أرم  بِْينِه، ور نْن أر ، عر نرناثِ ر نُه ُذو مر ، فر ِن 
الِند  نْل ِمنْن خر . قنال النذهبي: بر

الِند  . تنويف سننة ِمنُْه، أرْو ِمنْن خر نافِظ  ة  حر

 (.14/113هن(. س  أعفال  النبفالء )301)

نةُ  (3) ُث، الريِّقر ندِّ ناُ ، امْلُحر ِويج اإِلمر ناِميج اهلرنرر َْحرِن الس  ْبنِد النر  نُد بنُن عر ْبنِد اهللِ حُمرم  ُبنو عر ، وتنويف سنننة ، احلرنافُِظ، أر نن فر صر رنعر ور ، َجر

 (.14/114هن(. س  أعفال  النبفالء )301)

ي اج بن بِْسطرا    (4) يِلج خالد بن هر ، ذثرآل ابن حبنان يف الريقنا  وقنال: ُيعتنرب حديرينه منن غن  روايتنه عنن أبينه. وقنال احلرنْظر

هنن(. 229السليامِن: ليس بَّشء. وأنكر حديريره حييى بن أَحد بن زياد اهلروي وصنالح جنزرة واحلناثم، تنويف سننة )

 (.4/125( الريقا  البن قطلوبغا )8/225)الريقا  البن حبان 

يِلج  (5) َُجِنيج احْلرننْظر ي اُج ْبُن بِْسطرا   الت ِميِميج الرُبْ ، ضنعيف، روى عننه ابننه خالند منهر ِويج ناِِنج اهْلرنرر اسر  اخلُرر
الِند  ُبنو خر كنرا  ، أر

 (.7355شديدة، َّ. التقريب )

، مننرتوك احلننديث، وثننان صنناحلا يف نفسننه. التقريننب جعفننر بننن الننزب  احلرنرِفننيج  (6) ْشننِقيج مر نناِميج الدِّ ، الش  ، وقيننل: البرنناِهيِلج

(939.) 

 (.5470، أبو عبد الرَحن الدمشقي، صدوَّ يغرب ثري ا. التقريب )القاسم بن عبد الرَحن الشامي (7)

( من طريق حممد بن الفضل البخاري، بنه. وحممند هنذا: َل 464أوردآل ابن املوصيل يف َمتِ الصواعق املرسلة )ص (8)

= 
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[ / . ال  قر  مر
نْيِ ِريقر يِف الط   /ب[127ور

:وأ  ما حديث َأِِّب َثْعَلَبَو اُْلَشنِيي

، أنا  [1181] لِيل  اِهيُم ْبُن خر : أنا إِْبرر االر ُد اْبُن امْلُِحبِّ قر حُمرم   ور
ِ
اء ُد اْبُن أريِب اهلرْيجر ا حُمرم  نر ر أرْخربر فر

، أننا  ِقنيج ْكر  البرْيهر ُبو بر ، أنا أر
د  ْبُد اجلرب اِر ْبُن حُمرم  ، أنا عر يِلل نُْصوُر ْبُن عر ند  مر نُد ْبنُن حُمرم  ناِهر  حُمرم  ُبنو طر أر

ِقيُه  ل   ،(1)اْلفر اِمِد اْبُن بفاِلر نا أرُبو حر
ن  ،(2) ِعيلر اأْلرَْحريِسج نُد ْبنُن إِْسنامر ثننا حُمرم 

نِن  ،(3) ، عر ناِريِبج ثننا امْلُحر

كِيم   ِص ْبِن حر اأْلرْحور
بِيب   ،(4) اِْصِ ْبِن حر ِن امْلُهر عر

ْن  ،(5) ، عر ْكُحول  ْن مر ِن عر ، عر نِيِّ برةر اخْلُشر ْعلر أريِب ثر

: الن بِيِّ  الر َْ اهللُ إَِ  َخْلِقِه، َفَيْغِفُر لِْلُمنْ ِمنَِْي، َوُيْمنِل »، قر َل إَِذا َكاَن َلْيَلُو النيْصِف ِمْن َشْعَباَن اطَّ

ْقِد بِِحْقِدِهْم َحتَّي َيْدُعَوهُ  ِ َْ  .(6)« لِْلَكافِِريَن، َوَيَدُع َأْهَل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثقة ثبت، مَض ] = ِن البرْلِخيج كر ُبو الس  : هو أر يٌّ كِّ مر  [.718أميزآل. ور

ِقيهُ  (1) اُودر الزِّ الفر نيِلِّ بنِن در ِْمنش بنِن عر نِد بنِن حمر ُد بُن حُمرم   حُمرم 
ان، أرُبو طراِهر  اسر ْيُخ ُخرر ُة، شر ُة، الُقْدور مر فال  ناِديج ، العر ، ير نافِِعيج ، الش 

، األر  اُبوِريج بِي نِة، الن ْيسر رر ، برِص اا بِالعر ن ف  ُه فِيِه ُمصر وِ ، لر ُ راا يِف ِعْلِم الرشج ِب، ُمتربرحِّ اماا يِف امْلرْذهر انر إِمر نْأِن، ِديُب، ثر بِن ر الش  ثر

ْينِه.  لر نق  عر نة  ُمت فر : ثِقر نالر اخلرلِنييِلج ُمْفتِنيرُهم. قر ُهم ور ُمْسننِدر اِب احلرِديِث ور ا ر أرْصحر انر إِمر ثر هنن(. اإلرشناد 410منا  سننة )ور

ِقّي )17/276( س  أعفال  النبفالء )3/862) اِجِم شُيوخ البريِهر رر بِيل الن ِقي يف تر لسر  (.195( الس 

اُبوِريج  (2) ل الن ْيسر يرى بِن بفاِلر ْ ِد بِن حير  أرَْحرُد بُن حُمرم 
اِمد  ُدوَّ، أرُبو حر ْيُخ، امْلُْسنِد، الص  ْونِنِه يرسنكن  الش  ناب، لِكر امْلرْعنُروف بِاخلرش 

ننِمعر ِمنْننهُ  ، سر ْشننُهور  ننْأُمون  مر ننة  مر : ثِقر ننالر اخلرلِننييِلج ْيننِه علننوج اإِلْسنننراد، قر ننى إِلر اْنترهر ، ور ننابني، اْشننُتِهرر نننرةر  بِاخلرش  ر سر برنناُر. ُتننُويفِّ
الكِ

 (.15/284هن(. س  أعفال  النبفالء )330)

ةر األرَْحريِسج  (3) ُمرر ِعيل ْبن سر اج، ثقة،   س َّ. التقريب )حممد ْبن إِْسامر ر الُكويفج الرس    (.5732، أرُبو جْعفر

نيِْسج  (4) ْ   العر يِم ْبِن ُعمر
كِ ُص ْبُن حر ، ضعيف احلفظ، وثان عابدا، َّ. التقريب )األرْحور ، احِلْمِ،ج اِِنج  (.290، أو اهلرْمدر

يِديج  (5) بر ْيب  الزج بِيِب ْبِن ُصهر اِْصُ ْبُن حر : شامي تابعي ثقة. وقال أبنو حناتم: ال بنأس ، ُمهر ، قال الِعْجيِلج ةر الّشاِميج ْمرر أرُبو ضر

ننرةر ) نا ر سر نا، مر ْعُروفا نانر مر . 128به. وذثرآل ابن حبان يف الريقا . وقال ابنن سنعد: ثر ند  انر ْبنِن حُمرم  نْرور نِة مر فر هنن( يِف ِخفالر

( 5/454( ثقنا  ابنن حبننان )8/439تعنديل )( اجلنرح وال1803( ثقنا  العجنيل )7/460الطبقنا  الكنربى )

 (.4040(. فتح الباب يف الكنى واأللقاب )7/525)

، ال بنأس 738[ عدا ابن املحب ]1059رجال اإلسناد إىل البيهقي: مضوا ] (6) ند  َْحرِن بنُن حُمرم  ْبُد النر  : هو عر اِريِبج امْلُحر [. ور

 [. 963به، وثان يدلس، مَض ]

نُن ْبنُن 23 فضائل األوقا  )احلديث أخرجه البيهقي يف اآُل احْلرسر ور رر ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وقنال البيهقني: ور

ْيِه. وهو يف السنن الصغرى له ) لر ا عر ْوُقوفا ، مر
ْكُحول  ْن مر ِن، عر  (.3551( وشعب اإليامن )1426احْلرسر
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ىلر  ا احلرِديِث عر ذر  يِف إِْسنراِد هر
ْكُحول  ىلر مر فر عر

 ،،،(1) ُوُجوآل  اْخُتلِ
بِي ْن أر ، عر ْوبرانر اْبِن ثر ، ور ْكُحول  ْن مر ، عر اِعيِّ ِن اأْلرْوزر اِرُئ: عر  اْلقر

 ُعْتبرُة ْبُن َحر اد 
ْيد  الر أرُبو ُخلر قر ِه، فر

اذ   ْن ُمعر ، عر راِمرر الِِك ْبِن  ر ْن مر ، عر
ْكُحول  ْن مر عر

نرا يِف  .(2) ِديرُيُه ِعنْدر حر رنالِِس "ور ِة جر ْسر نِن َخر أريِب احلرسر

ْزِوينِيِّ   .(3) "القر
 ، بِينب  ناِْصِ ْبنِن حر ِن امْلُهر ، عر كِيم  ِص ْبِن حر ِن اأْلرْحور : عر اِريِبج  امْلُحر

د  َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  الر عر قر ور

ْرنراآُل. ثر امر ذر ، ثر نِيِّ برةر اخْلُشر ْعلر ْن أريِب ثر ، عر
ْكُحول  ْن مر  عر

رْ  ُد ْبُن حر الر حُمرم  قر نْن أريِب  (4)ب  ور ، عر بِينب  ناِْصِ ْبنِن حر نِن امْلُهر ، عر كِنيم  ِص ْبنِن حر ِن اأْلرْحنور : عر

نِيِّ  برةر اخْلُشر ْعلر ثر
نرا يِف  .(5) ِديرُيُه ِعنْدر حر يِّ "ور بركِّ ْبِد اهللِ اْلبرْعلر ِن ْبِن عر  احلرسر

ِ
 .(6) "ُجْزء

ْن ثر  ، عر ْكُحول  ْن مر : عر اُج ْبُن أرْرطراةر الر احْلرج  قر ِن الن بِيِّ ور ، عر ةر  . (7)ريِِ  ْبِن ُمر 

انر  ْعندر الِِد ْبِن مر ْن خر ، عر
ْكُحول  ْن مر بِيِه، عر ْن أر ْوبرانر عر ِن اْبِن ثر : عر ايِبج الر اْلِفْرير قر ور

ريِنِ   ،(1) نْن ثر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمضطرِرب، غر  ثابت.( وقال: واحلرديث 3573( )1169( والعلل له )81انظر: النزول للدراقطني ) (1)

 [.1177مَض ] (2)

، رواينة أيب احلسنن عنيل بنن عبند الواحند الندينوري عننه  (3) ْزِوينِنيِّ جزء فيه جالس من أماِل أيب احلسن عيل بن عمر القر

 [.22جاميع العمرية  –عا   3759/أ( الظاهرية، جموع رقم 5])َّ

ْرب  اخلرْوالرِِنج  (4) ُد بُن حر ، ثقة، ع. التقريب )حُمرم  ْيِديِّ بر اتُِب الزج ُش، ثر ، األرْبرر ْبِد اهللِ احِلْمِ،ج ُبو عر  (.5805، أر

ن ْبنُن 760( وُشح أصنول االعتقناد )80( والننزول للندارقطني )511هو يف السننة البنن أيب عاصنم ) (5) (. تابعنه برِْشُ

ِميج  ةر اخْلررْيعر رر  (.1/160عند ابن قانع يف معجم الصحابة ) ُعامر

نِْديج  (6)
ِعْيد  الكِ ْبِد اهللِ بِن سر ُن بُن عر يِلل احلرسر ُبو عر ُث، أر دِّ ِقْيُه، امْلُْسنُِد، امْلُحر . قاله النذهبيالفر برك  ْعلر ِزْيُل بر ، نر ، وذثنرآل ، احِلْمِ،ج

 هن( وقال: وقع لنا ُجْزء  من حديريه. 388يف وفيا  سنة )

(، وذثنر سنام آل يف املجمع املؤسس: )حديث امْلرنْبِِجي ننْيِ (، وسام  امْلرنْبِِجيِّ عه وذثر ابن حجر يف املعجم: )ُجْزء امْلرنْبِِجيِّ ور

نن ُشنيُ  د امْلرنْبِِجنيِّ عر اِسم عمر بن حُمرم  نيّل له من طريق أريِب اْلقر نن أيب عر ث امْلرنْبِِجنيِّ عر نيّل احْلسنن بنن اأْلرْشنعر ُبنو عر أر وخه، ور

ن ُشُيوخه. نِْدّي عر
 اْلكِ

( املعجننم املفهننرس 849( املجمننع املؤسننس )16/415( سنن  أعننفال  النننبفالء )8/630انظننر: تنناريخ اإلسننفال  )

(1570.) 

 [.1178مَض ] (7)
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ُه. ْولر ، قر ةر  ْبِن ُمر 
ةر  ْيُد ْبُن أريِب ُأنرْيسر الر زر قر ور

ةر ْبنِن أريِب  (2) ْن ُجنرادر الِند  : عر نْن أريِب إِْدِرينسر  ،(3) خر ، عر ْكُحنول  نْن مر عر

ِِنِّ  اخْلرْوالر
ُه. ،(4) ْولر  قر

ا اُ  ْبُن اْلغر الر ِهشر قر ِن الن بِيِّ  (5) زِ ور ، عر ةر اِئشر ْن عر ، عر
ْكُحول  ْن مر  .هِ يْ لر عر   اهلُلىل  صر : عر

كِيم   الر ُعْتبرُة ْبُن أريِب حر قر ور
فالا  (6) ، ُمْرسر

ْكُحول  ْن مر ِن الن بِيِّ : عر  . عر
: ُبْرُد ْبُن ِسنران   الر قر ور

ْعِب اأْلرْحبراِر  (7) ْن ثر اآُل عر ، ُأرر
ْكُحول  ْن مر : عر

ُه. ،(8) ْولر  قر
ْيس   الر قر قر ور

ْيُمون   (9) ُة ْبُن مر رر ُعامر ور
ُه. (10) ْولر ، قر ْعب  ْن ثر ، عر ْكُحول  ْن مر ا: عر َُهر ُ ْ غر  ور

ا ْبِد الور ُر ْبُن عر الر ُعمر قر رر ِِل ور
: ُذثِ ْكُحول  ْن مر ِن، عر ِن النجْعامر ِحِد: عر

(11). 
ْبِد اهللِ [1182] ِن ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن احلرسر اِِض عر ا القر نر ر نِيِّ أرْخربر ْبِد الغر  ْبِن عر

َْحرنُد ْبنُن  ،(12) أننا أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالر  (1) = ِرب  الكر انر بِن أريِب ثر ْعدر الُِد بُن مر ، ثقة عابد يرسل ثري ا، ع. التقريب )ِعيج خر اِميج احِلْمِ،ج ْبِد اهللِ الش  ُبو عر  (.1678، أر

 [.863ثقة له أفراد، ع، مَض ] (2)

ه. وسنكت عننه البخناري وابنن أيب حناتم، قال ابن حبان يف صحيحه: من أتباع التابعني، شامي ثقة. وذثنرآل يف ثقاتن (3)

، 5/395( صنحيح ابنن حبنان )2/515( اجلنرح والتعنديل )2/234وقال الذهبي: ال يعنرف. التناريخ الكبن  )

( 2/494( لسنان املينزان )1/424( مينزان االعتندال )11/287( تاريخ دمشنق )6/150( الريقا  له )2046ح

 (.3/206الريقا  البن قطلوبغا )

ائُِذ ا (4) ُبو إِْدِرْيسر اخلرْوالرِِنج عر و، أر
ْمر  ْبِد اهللِ بِن عر يُِّذ اهللِ بُن عر اُل:عر ُيقر ، وثقه العجيل وأبو حاتم والنسنائي وابنن سنعد، هللِ، ور

 (.3115( التقريب )5/87هتذيب التهذيب )

ِ ج  (5) ةر اجلُرر بِْيعر اِز بِن رر اُ  بُن الغر ، ثقة. التقريب )ِهشر ْشِقيج مر اِميج الدِّ ب اِس الش  ُبو العر اُل: أر ُيقر ْبِد اهللِ، ور ُبو عر  (.7305، أر

ب   (6) ُبو اْلعر ، أر ْعبراِِنج اِِنج الش  ، صدوَّ  طئ ثري اا، مَض ]اهْلرْمدر اِِنج ر  [.1168اِس األُْرُدِِنج الط ربر

اِميج  (7)  الش 
، صدوَّ رمي بالقدر، بخ ُبْرُد بُن ِسنران  ْشِقيج مر  الدِّ

ِ
ء فالر ُبو العر  (.653. )4، أر

ْعُب بنُ  (8) اَّر ثر ُبو إِْسحر ْعُب األرْحبراِر، أر ، مَض ] ثر ة  ، ثِقر يج ِ اتِع  احِلْم ر  [.935مر

ُي  (9) ْعد  امْلركِّ ْيُس ْبُن سر ، ثقة. التقريب )قر ْبِد اهللِ، احلربرَِّشج ُبو عر اُل: أر ُيقر ْبِد امْلرلِِك، ور ُبو عر  (.5577، أر

 (.4861جهول، ر د. التقريب ) (10)

ُر: ثقة.  (11) ِزيِر، صدوَّ رمي بالقدر. سبقا ]ُعمر ُبو اْلور ، أر اِِنج س  ُن: هو اْبُن امْلُنِْذِر اْلغر النجْعامر  [.726ور

نِنيِّ  (12) ْبِد اْلغر ْبِد اهلل ِ اْبِن احْلرافِِظ عر ِن ْبِن عر ْبُد اهلل ِ ْبُن احْلرسر ناِِض  عر ، قر ور  امْلرْقنِديِسج احْلرنْنبريِلج نيِلِّ ْبنِن رُسُ اِحنِد ْبنِن عر ْبنِد اْلور ْبنِن عر

نفالِح  الص  اخْلرنْ ِ ور يِن ور الدِّ ، ِمْن أرْهِل اْلِعْلِم ور ، شيخ  جليل  صالح  فاضل 
د  ُبو حُمرم  يِن، أر ُف الدِّ ر اِة، ُشر ريِن ر اْلُقضر ترنبر اْلكر  ، ثر

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 597 
 

بُ  اِئِم ُحُضوراا، أنا أر ْبِد الد  ُن ْبُن عر ْبِد البراِقي، أنا احلرسر ُد ْبُن عر ْكر  حُمرم  ُبو بر ْيِف، أبنا أر يِلِّ اْبُن اخُلرر و عر

يِلل الن اِقُد  ِد ْبِن عر ُر ْبُن حُمرم  ْفص  ُعمر ، أنا أرُبو حر ِريج يِلل اجلرْوهر عر
نْيِ  ،(1)  أرَْحرُد ْبُن احلُسر

نْيِ ثنا أرُبو احلُسر

ْ ر  اَّر الص  يِفج ْبِن إِْسحر
ّقنيج  ،(2)  الر 

الِد  رر ْبِن خر نر ْبُن ُعمر ْيامر ثنا ُسلر
نِن  ،(3) ، عر نى ْبنُن ُينوُنسر ثننا ِعيسر

ْيب   بِيِب ْبِن ُصهر ْن حر ، عر كِيم  ِص ْبِن حر اأْلرْحور
ُسنوُل اهللِ  ،(4) نالر رر : قر نالر نِيِّ قر برةر اخْلُشر ْعلر ْن أريِب ثر عر

« :َإِنَّ اهلل   ََلْيَلو ُْ
النيْصِف ِمْن َشْعَباَن إَِ  ِعَباِدِه، َفَيْغِفُر لِْلُمنْ ِمنَِْي، َوُيْمنِل لِْلَكنافِِريَن،  َيطَّلِ

ْقِد بِِحْقِدِهْم َحتَّي َيَدُعوهُ  ِ َْ  .(5)« َوَيَدُع َأْهَل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ننرةر ) = نفالِة امْلرْغنِرِب سر نُأ لِصر ض  ترور ُهنور ير نا ر ور مر . ور ةا ِصنيحر ننرةا فر سر ةا حر اءر أر احْلرِديثر ِقنرر رر قر ِه، ور طِّ هنن(. معجنم الشنيوخ 732بِخر

 (.57للسبكي )

ادِ  (1) يرنى البرْغندر ْ يِلِّ بِن حير ِد بِن عر ُر بُن حُمرم  ْفص  ُعمر ُة، أرُبو حر ْيُخ، احلرافُِظ، الريِّقر : يج الش  ُقْطنِيج ارر نالر الند  ناِ ، الن اِقنُد، قر ي  ، اْبنُن الز 

: إي واهلل ثنان ثقنة، قنديم السنامع، مصننفا.  نالر نه: أثان ثقةت قر ا. وقال اخلطيب: سألُت الربقاِن عر ا ُمْكريِرا ُدوقا انر صر ثر

الر ا قر نةا أر ور نانر ثِقر : ثر تِْيِقنيج نالر العر قر ُشنيوخاا. ور ُبوابناا ور نْد َجنعر أر ِمينناا، قر ، ُمتقنناا، أر نةا انر ثِقر اِرِس: ثر ور ناِحبر ْبُن أريِب الفر ِمينناا، صر

ِدْيث  حيفُظُه.  حر

( الندليل املغنني لشنيوخ 16/323( س  أعنفال  الننبفالء )13/125( تاريخ بغداد )2/1057املؤتلف واملختلف )

 (.348دارقطني )ال

(2) .) ويِفج اَّر الصج  ْبُن إِْسحر
نْيِ  ثذا، وهو تصحيف، ووقع يف أماِل أيب حممد اجلوهري: )قرينا أرَْحرُد ُهور اْبُن احْلُسر

ننْيِ بننِ  نِن أرَْحرنُد بنُن احُلسر ُبنو احلرسر ُث، أر ندِّ اَِلُ، امْلُحر ْيُخ، العر اِ ، قال الذهبي: الش  ي  اَّر  وهو من شيوخ عمر ابن الز  إِْسنحر

اِديج  ي نرنالبرْغدر ْعُضنُهْم لر بر آُل، ور نْ ُ غر ْبنِد اهللِ احلرناثُِم ور ُبنو عر ُه أر قر ث  ، ور ة  ْعِرفر مر ة  ور ُه ِرْحلر ِغُ ، لر ويِفج الص  ننرِة ، الصج ر يِف آِخنِر سر ُه، ُتنُويفِّ

ِدْيريِِه. س  أعفال  النبفالء )هن(، رر 302) ى اْبُن برْوش  ُجْزءاا ِمْن حر  (.14/153ور

نوب، وقينل: أبنو  سليامن بن عمر بن خالد بنن األقطنع القنر  العنامري (3) يج ُبنو أر ، وعنند النذهبي: املخزومني. أر نيج قِّ الر 

ِة. وذثرآل ابن حبان يف الريقا . ما  سنة ) عمرو. قال ابن أيب ق  هنن(. اجلنرح والتعنديل 249حاتم: ثتب عنه أيب بالر 

 (.5/1148( تاريخ اإلسفال  )8/280( الريقا  )4/131)

(، قننال املننزي يف ترَجننة  (4) ْيب  بِيننِب ْبننِن ُصننهر نناِْصُ ْبننُن حر ثننذا قننال رواة احلننديث، وقنند مننر يف احلننديث السننابق أنننه )امْلُهر

ُْفوظاا(. هتذيب الكامل )اأْلر  انر حمر ْيب  إِْن ثر بِيِب ْبِن ُصهر ْن حر ى عر ور : )رر يم 
كِ ِص ْبِن حر  (.2/290ْحور

(، املعجم الكب  ) برةر ْعلر ْن أريِب ثر ، عر بِيب  اِْصِ ْبِن حر بِيُب ْبُن امْلُهر  (. 22/224وعنون الطرباِن هلذا احلديث بقوله: )حر

ائِِم: م (5) ْبِد الد  ْيِف: مَض ]741َض ]اْبُن عر اْبُن اخلُرر ْسنتران، مَضن 1018[. ور ناِِض امْلررر [. وحممد بنن عبند البناقي: هنو قر

: مَض ]771] ِريج اجلرْوهر : ثقة، مَض ]755[. ور ى ْبُن ُيوُنسر ِعيسر  [.725[. ور

= 
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اِن"  ْجنرر
نِن اهْلِ اِهيُم احْلرْريِبج يِف "ثِتراِب الن ْهِي عر اآُل إِْبرر ور رر

نالِح   (1) لِينِد ْبنِن صر نِن الور : عر
نْن  ،(2) عر

. ى ْبِن ُيوُنسر  ِعيسر
بُ  [1183] ا أر نر ر نُد ْبنُن أرَْحرندر أرْخربر ْبِد اهللِ احلرافُِظ، أبنا حُمرم  ا، أنا أرُبو عر ُم ُحُضورا

ْضِل احلراثِ و الفر

ن ِعيلر الص  ُْمنوُد ْبنُن إِْسنامر ُثْم حمر ر نُه: أرْخنربر ، ُقْلُت لر انر ْيِه بِأرْصبرهر لر ةا عر اءر ْتِح ِقرر ِ ْبِن أريِب الفر ِْ يِفج ْبِن نر ْ ر

َْحر  ، أبنا أر ارِض  أرْنتر حر اآل حور ِد اْبِن فراذشر  ُد ْبُن حُمرم 
ْس  أرْنتر تر ا ور ْيهر لر ةا عر اءر ْبِد اهللِ ِقرر ُة بِنُْت عر مر

ْتُكْم فراطِ ر ْيِخنرا: أرْخربر ُقْلُت لِشر ْبِد اهللِ: ور الر أرُبو عر ُع، قر مر

ُن ْبُن أرَْحرندر الط ن ْيامر آل، قاال: أبنا ُسلر ْبِد اهللِ اْبِن ِريذر ُد ْبُن عر اَّر أبنا حُمرم  ننْيُ ْبنُن إِْسنحر ، ثننا احْلُسر اِِنج ر ربر

يج  ِ التجْسرتر
يِلج ْبُن برْحر   ،(3) نرا عر ثر

بِينِب  ،(4) نْن حر ، عر كِنيم  ُص ْبنُن حر نرا اأْلرْحور ، ثر ى ْبُن ُيوُنسر نرا ِعيسر ثر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر نِيِّ قر برةر اخْلُشر ْعلر ْن أريِب ثر ، عر ْيب  ُْ َعنَا ِعَبناِدِه َلْيَلنَو   هللَإِنَّ ا: »ْبِن ُصهر َيْطُل

ْقنِد بِِحْقنِدِهْم َحتَّني ِ َْ  النيْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفَيْغِفُر لِْلُمنْ ِمنَِْي، َوُيْمنِل لِْلَكنافِِريَن، َوَينَدُع َأْهنَل ا

 /أ[128/ ] .(5)« َيَدُعوهُ 
نيِلج  [1184] نْت: أبننا عر الر ُة قر اَِّ، أبنتا ُشنْهدر ز  ْبِد الر  ُ ْبُن عر ِْ ا نر نر

ْنبرأر ، أر
د  يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر أرْخربر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِريج  = يِلل اجْلرْوهر ُن ْبُن عر  احْلرسر

د  ُبو حُمرم  ند   أخرجه أر ناِِل أريِب حُمرم  ن ِمنْن أرمر ر رشر احْلرناِدي عر نابُِع ور يف جزء له يسمى: )ُجْزء  فِينِه الس 

الِب  أرَْحردر  ُة أريِب غر اير ، ِرور اُبوِريِّ ِريُ  طراِهر  الن ْيسر ْ ْن ُشُيوِخِه، ختر ، عر ِريِّ يِلل اجْلرْوهر ِن ْبِن عر ننِ  احْلرسر ، عر
ِ
(  اْبنِن اْلبرن ناء ِريِّ اجْلرنْوهر

 [، بمريله.79جاميع العمرية  –عا   3815/ب( ]الظاهرية، جموع رقم 133)َّ

، هبذا اإلسناد. وانظر التاِل.79( )78وأخرجه الدارقطني يف النزول ) ى ْبِن ُيوُنسر  ( من طريقني عن ِعيسر

وداِن يف صلة اخللف بموصول السلف )ص (1) آل باالسنم املنذثور. فنتح (، واقتبس مننه ابنن حجن439ذثرآل الرج ر وسنام 

 (، والكتاب يف عداد املفقود.10/493الباري )

بِّيج  (2) اُس الض  الِح  الن ح  لِيُد ْبُن صر ، ثقة، خ  . التقريب )اْلور ِريج  اجلرزر
د  ُبو حُمرم   (.7429، أر

نْيُ بنُ  (3) يج  احُلسر ِ اِهْيمر التجْسنرتر اَّر بِن إِْبرر اِسنِم  إِْسحر ُبنو القر نْنُه أر ْثريرنرر عر نِة، أر الر ح  ناِظ الر  نانر ِمننر احُلف  ، قنال النذهبي: ثر ِقْيِقيج الند 

ال ث رح  . وقال يف تار ه: حُمدِّ اِِنج ر ( 938، 6/739هنن( وقينل غن  ذلنك. تناريخ اإلسنفال  )290ثقنة. منا  ) الط ربر

 (.14/57س  أعفال  النبفالء )

ط انُ  (4) يل القر رِّ ْحِر بِن بر يِلج بُن بر ، ثقة، خت د  . التقريب )عر اِديج ِن البرْغدر  (.4691، أرُبو احلرسر

 [.926[. ورجال اإلسناد الرياِن ]741[، عدا أيب الفضل احلاثم ]776اإلسناد األول: مضوا ]رجال  (5)

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.22/224أخرجه الطرباِن يف "السنة" ويف املعجم الكب  )
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نْبُن احلُ  نر  حُمرم  ْعفر ُبنو جر ، ثنا أر
ْلرد  اِهيمر ْبِن َمر ِد ْبِن إِْبرر ِد ْبِن حُمرم  ُد ْبُن حُمرم  ، أبنا حُمرم  ِعيج بر  الر 

نْيِ ُد ْبنُن سر

ناُج  ، أبننا احلرج  اُرونر ِزيُد ْبُن هر ، ثنا ير ِقيِقيج ِك الد 
ْبِد امْلرلِ ُد ْبُن عر ، ثنا حُمرم  يِّ

ِ ْمِرو اْبِن البرْخرتر نْن عر ، عر

ُسنولر اهللِ  ، أرن  رر نِميِّ ةر احلرْْضر ريِنِ  ْبنِن ُمنر  نْن ثر ، عر
ْكُحول  :  مر نالر نََمِء  إِنَّ اهللَ »قر َُ إَِ  السَّ َينْنِز

ن   َأْو ُمَشناِحن   ْنَيا َلْيَلَو النيْصِف ِمنْن َشنْعَباَن، َفَيْغِفنُر ْلَِنِن اْسنَتْغَفَر إِِلَّ ْلُِِْشِ عْ «. الد  ُبنو جر نالر أر نر  قر فر

نِة،  عر ناِحُب البِدر اِحُن صر : امْلُشر
ْيد  الر أرُبو ُخلر ُقوُل: قر ْشِقي  ير مر  الدِّ

الِد  ا ر ْبنر خر ِمْعُت ِهشر : سر ِقيِقيج الد 

تِِه  ىلر ُأم  اخلراِرُج عر
(1). 

ر ْخ أر  [1185] اْبنِن اخْلرب ناِز بقِن اللبناد  يلر عِ امر ْسنإِ  ةُ نرنابْ  ُب نرنيْ ي زر نِ تْ ربر
َْحرنُد ْبننُ  ،(2) ْبنِد  أننا أر عر

ي ار   اِعِد ْبِن سر ْن صر ، عر اِِنج ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن ُثلرْيب  احلرر  اِئِم، أنا عر الد 
اِويِّ  (4)ور  (3) هر اِدِر الرج ْبِد القر عر

(5)، 

ننني ار   ننن ْبنننِن سر ِ ِْ نننْن نر عر
نننأر بر نْ أر ور  .(6) نننيِب أر  نُ ْبننن دُ َْحرنننا أر نر  فالر  العر

ِ
نننعُ  نُ ْبننن اهللِ دُ ْبنننعر ور  (1) ظُ افِ احلرننن ء  رر مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرنى 1178مكرر ] (1) ْ ، مَضن [ إال أن شيخ املصنف هناك: أَحد بن أيب طالنب. وشنيخه هننا: هنو حير نْعد  نِد ْبنِن سر ْبنُن حُمرم 

[922.] 

(. وقد مَض يف ترَجة زينب بنت إسامعيل أهنا ثانت تقنيم 2/314قِ اللباد: موضع بدمشق. انظر تاريخ دمشق ) (2)

 فيه.

ِد بِن  (3) يرى بِن حُمرم  ْ ي اِر بِن حير اِعُد بُن سر  صر
ِ
فالرء ُبو العر راُل اإِلْسفالرِ ، أر اِة، َجر نرناِِنج قراِِض الُقضر

نيِّناا إِْدِرْينسر الكِ نانر صر ِوّي، ثر ، اهلرنرر

نننرةر ) ر سر ننة، ُتننُويفِّ راعر َجر  ور
نناِحبر ُسننن ة  نناما يِف النجُفننْوس، صر ظ  ، ُمعر ننةا فال مر ُقننْوراا عر   النننبفالء هننن(. سنن  أعننفال494نرِزهنناا، ور

(19/282.) 

. ح  (4) ي ار  اِعِد ْبِن سر ، عن صر اِِنج ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن ُثلرْيب  احلرر   أي: أنا عر

. ي ار  ِ ْبِن سر ِْ ، عن نر اِويِّ هر اِدِر الرج ْبِد القر ْن عر ، عر اِِنج ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن ُثلرْيب  احلرر   وأنا عر

اُ ، احلرافُِظ، املُْ  (5) ْبنِد اهللِ اإِلمر ْبنِد اهللِ بنِن عر ناِدِر بنُن عر ْبُد القر  عر
د  ُبو حُمرم  ِة، أر ُث اجلرِزْيرر اُل، حُمردِّ اُل، اجلرو  ح  ُث، الر  دِّ ناِويج حر هر ، الرج

اُر، قال اْبُن ُنقْ  ف  ، الس  طرة: روى عن نِ بن سيار ثتاب اجلنامع أليب عيسنى الرتمنذي وثنان عاملنا صناحلا ثقنة احلرنْبريِلج

( سن  أعنفال  440(. التقييند )612مأمونا، وثان عرسا يف التحنديث ال يكرينر عننه إال منن أقنا  عنندآل. تنويف سننة )

 (.22/71النبفالء )

ُر، ُمْسنُِد ُخرر  (6) م  ِقيُه، امْلُعر اُ ، الفر ْيُخ، اإِلمر نرناِِنج الش 
ني ار  الكِ ناِعِد بنِن سر ني اِر بنِن صر ُ بُن سر ِْ ْتِح نر ُبو الفر يِن، أر ُف الدِّ ر ، ُشر انر ، اسر

اِسنِم األرزْ  ُْمنود بنن القر اِمر  حمر ِمعر ِمْن أريِب عر اِِض، سر ، القر ، احلرنرِفيج ِويج نانر اهلررر : ثر اِِنج نْمعر نالر الس  نى". قر ناِمع أريِب ِعيسر ِدّي "جر

يم اجلرانننب.
ننلِ ننِف، سر لج ارثنناا لِلت كر ننا ، تر ثر ْطُبننوعر احلررر ِة، مر نن ر نننر السِّ سر ناا، حر يِّ اِضننفالا، ُمترنندر ِقيهنناا، ُمنرنناظِراا، فر تننويف سنننة  فر

 (.20/545هن(. س  أعفال  النبفالء )572)
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 اَُّ ر  الننور 
ننحُمر  نِ ْبنن اهللِ ةِ برننهِ  نُ ْبنن دُ َْحرننأر ور  (2) ننعُ  نِ ْبنن دِ م  ِريج  رر مر اور رر وذر الننرج

ننُة بننُن  (3) اثِلر ةر ور ْيننرر ُبننو ُهرر أر ور

عِ  نالعر  در َْحر أر  نِ حمسن بْ  نِ بْ  دِ م  حُمر  نُ بْ  اَِّ ز  الر   دُ بْ عر ور  (4)األرْسقر نإِ  (5) ارُ ط  نةُ ازر جر نابِ الُ ، قر ُبنو صر ر  وا: أننا أر

ِويج  ِ  اهلررر فالر ْبِد الس  ُبوِر ْبُن عر ْبُد الص  اُلوا  ،(6) عر اِسِم األرْزِدّي  (7)قر ُْموُد ْبُن القر اِمر  حمر  ،(8): أبنا أرُبو عر

اِحيج   اجلرر 
د  ْبُد اجلرب اِر ْبُن حُمرم  أنا عر

ُْبنوب   أنا ،(9) نُد ْبنُن أرَْحرندر ْبنِن حمر ب اِس حُمرم  أرُبو العر
ُبنو  ،(10) ثننا أر

يرنى ْبننِ  ْ نْن حير ، عر ناةر اُج ْبنُن أرْرطر ، ثنا احلرج  اُرونر ِزيُد ْبُن هر ، ثنا ير نِيع  ، ثنا أرَْحرُد ْبُن مر ِمِذيج ْ ى الرتِّ  ِعيسر

قر  ْت: فر الر ةر قر اِئشر ْن عر ، عر ةر ْن ُعْرور ، عر ريِ   : أريِب ثر نالر قر ا ُهور بِنالبرِقيِع، فر ْجُت، فر ِذر رر ُسولر اهللِ، فرخر ْدُ  رر

ُسنوُلهُ » رر ْينِك ور لر ِينفر اهلُل عر نافنِير أرْن حير ر ُثنِْت ختر ْينتر «أر تر ن نكر أر نرنْنُت أر ُسنولر اهللِ، إِِنِّ ظر نا رر ، ُقْلنُت: ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َل أجدآل. (1) =

 َل أجدآل. (2)

 َل أجدآل. (3)

اِِنج  (4) نذر ِع اهلرمر ْسنقر
ُة بنُن األر اثِلر ةر ور ْيرر ُبو ُهرر ننرةر  أر ِج سر رر نا ر بِنالكر ناِر، مر ط   العر

ِ
ء نفالر اِب أريِب العر ، ِمنْن أرْصنحر نالِح  ُجنل  صر ُن، رر ذِّ امْلُنؤر

 .(21/483هن(. س  أعفال  النبفالء )605)

 َل أجدآل. (5)

ِويج  (6) ِ  اهلررر فالر ْبِد الس  ُبوِر بُن عر ْبُد الص  ابر  عر يُل، أرُبو صر
اِدَُّ اجلرلِ ْيُخ الص  الِح  خر ِّ  ُمسنّمت  الش  اُر، صر ف  اِمي، الت اِجُر، الس  ، الفر

ِمعر )جر  ، سر نرةر )أرِمني  ر سر ، ُتُويفِّ اِمر  األرْزِديِّ ( ِمْن أريِب عر ِمِذيِّ ْ  (.20/328هن(. س  أعفال  النبفالء )552اِمعر الرتِّ

ُبوِر. (7) ْبدر الص  عر ، ور ي ار  ر ْبنر سر ِْ نر ، ور
ي ار  اِعدر ْبنر سر  يعني: صر

ُْموْ  (8) اِمر  حمر اِِض، أرُبو عر اُ ، امْلُْسنِد، القر ْيُخ، اإِلمر ْبنِد الش  نِد بنِن عر نِد بنِن حُمرم  نُْصنور  حُمرم  بِْ  أريِب مر اِِض الكر اِسِم اْبن القر ُد بُن القر

بِيج  ل  ، امْلُهر يِلل األرْزِديج افِعِ اهللِ بِن عر ، الش  ِويج ْبند اجلرب ناِر ، اهلررر نْن عر ( عر ِمنِذيِّ ْ اِمع الرتِّ ثر بِن )جر د  ِب، حر ة امْلرْذهر م 
ئِ براِر أر

، ِمْن ثِ يج

. تنويف سننة ) اِضنل  ناَِل  فر بِنُ  امْلحنل، عر ينُل اْلقندر، ثر
لِ : ُهنور جر اِِنّ نْمعر نالر الس  ، قر اِحيج هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 487اجلرر 

(19/32.) 

الِ  (9) ْيُخ، الص  اِح الش  نِد بنِن أريِب اجلرنر  ْبنِد اهللِ بنِن حُمرم  ِد بِن عر ْبُد اجلرب اِر بُن حُمرم   عر
د  ُبو حُمرم  ُة، أر ناِ  بنِن  ُح، الريِّقر بنِن اجُلنرْينِد بنِن ِهشر

ْن ابِن حمر امْلر  ِمِذّي عر ْ امع الرتِّ ا بِجر ثر هِبر د  ، فرحر اةر رر نر هر كر ، سر ِزيج ، امْلرْرور اِحيج ، اجلرر  اِِنج اِن امْلرْرُزبر نْنُه ْرُزبر ترابر عر
لر الكِ مر ، فرحر بوب 

نرةر ) ر سر :ُتُويفِّ اِِنج ْمعر الر الس  ، قر ْلق  . س  أعفال  النبفال412خر ة  ، ثِقر الِح  ُهور صر  (.17/257ء )هن(، ور

ْيل  امْلرْحبنويِبج  (10) ُبوِب بِن ُفضر ُد بُن أرَْحردر بِن حمر ب اِس حُمرم  ُبو العر ، أر ْرور ُث، ُمِفيد مر دِّ اُ ، امْلُحر ناِمِع أريِب اإِلمر اِوي )جر ، رر ِزيج ، امْلرنْرور

ى نامر ِعيسر نالر احلرناثُِم: سر ناالا، قر إِفضر ةا ور ْيخ البرلرد ثنرور انر شر ثر ع )اجلرامع(، ور امر ْيِه يِف سر ُة إِلر ْحلر انرِت الرِّ نُْه. ثر . ( عر نِحيح  ُعه صر

نرةر ) ر سر  (.15/537هن(. س  أعفال  النبفالء )346ُتُويفِّ
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 : الر قر . فر
ِ
اء َُ َلْيَلَو النيْص »برْعضر النِّسر ْنَيا، َفَيْغِفنُر ِلَْكَثنَر ِمنْن إِنَّ اهللَ َينِْز ََمِء الد  ِف ِمْن َشْعَباَن إَِ  السَّ

نَِم َكْلب   َِ  .(1)« َعَدِد َشْعِر 
ريِ    ْع ِمْن اْبِن أريِب ثر ْسمر ْ ير اُج َلر احلرج  ، ور ةر ْع ِمْن ُعْرور ْسمر ْ ير ريِ   َلر يرى ْبُن أريِب ثر ْ حير ، ور ِريب  ِديث  غر  حر

ْيئاا. / ]  /ب[128شر
 :يي رِ عَ ْش ي الَ وَس  مُ ِِّب وأما حديث أَ 

حُمرم   [1186]  ور
ِ
اء ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب اهلرْيجر ا حُمرم  نر ر أرْخربر اِهيُم ْبنُن فر : أبننا إِْبنرر ناالر ُد اْبُن امْلُِحبِّ قر

، أبنا  اِريج دا اخْلُور ْبُد اجْلرب اِر ْبُن حُمرم  ، أبنا عر يج
ِ
يِلل الط ربر نُْصوُر ْبُن عر ، أبنا مر ْشِقيج مر لِيل  الدِّ ْكنر  خر ُبو بر أر

ُبنو اْلعر  ْبِد اهللِ احْلرافُِظ، ثننا أر ، أبنا أرُبو عر ِقيج اَّر البرْيهر نُد ْبنُن إِْسنحر ، ثننا حُمرم  ْعُقنوبر نُد ْبنُن ير ب ناِس حُمرم 

يج  ِ ِْ
ِد امْلِ ُبو اأْلرْسور ، ثنا أر اِِنج غر الص 

ْيم   ،(2) ْ ِ ْبِن ُسلر بر ِن الزج ، عر ةر يعر
ِ اِك ْبنِن  ،(3)ثنا اْبُن هلر ح  ِن الض  عر

َْحرِن  ْبِد الر  عر
بِيِه  ،(4) ْن أر ِمْعُت أر  (5)عر : سر الر ُسنولر اهللِ قر نِمْعُت رر ُقنوُل: سر ِري  ير ى اأْلرْشعر ا ُموسر  بر

ُقوُل:  ن   َأوْ »ير ْنَيا ِ  النيْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفَيْغِفنُر ِلَْهنِل اْلَْرِ  إِِلَّ ُمِْشِ ََمِء الد  نَا إَِ  السَّ َُ َرب   َينِْز

 .(6)« ُمَشاِحن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن هارون، هبذا اإلسناد.[ من طريق يزيد 1188انظر تعليق املصنِّف. وسيأيت احلديث برقم ] (1)

ِزيِز، مضت ] ُة العر ائِِم: مَض ]946زينب بنت إسامعيل: هي أرمر ْبِد الد  اْبُن عر ْبُد امْلُنِْعِم: مَضن ]741[. ور عر [. 741[. ور

: ثقة حنافظ، مَضن ] نِيع  أرَْحرُد ْبُن مر : ثقنة منتقن، مَضن ]1013ور ناُرونر ِزينُد ْبنُن هر ير ناُج ْبنُن 858[. ور احلرج  : [. ور ناةر أرْرطر

: ثقننة ثبننت، لكنننه ينندلِّس ويرسننل، مَضنن1178صنندوَّ ثرينن  اخلطننأ والتنندليس، مَضنن ] ريِنن   يرننى ْبننُن أريِب ثر ْ حير  [. ور

[867 .] 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وضعفه األلباِن.739احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه )

 (: ثقة.7143ار(. قال يف التقريب )ثتب يف اهلامش األيمن: )حاشية، هو الن ْْضُ بن عبد اجلب   (2)

، جهول، َّ. التقريب ) (3) ْيم  ْ ُ ْبُن ُسلر بر  (.1996الزج

ب  األرْشعِريج  (4) ْرزر َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اُك بُن عر ح  ، ث الض  اِِنج ر اِميج الط ربر  (.2971قة. التقريب )الش 

 (.3950جهول، َّ. التقريب ) (5)

. 738[ عدا ابن املحب ]1059رجال اإلسناد إىل البيهقي: مضوا ] (6) ناُبوِريج ْبِد اهلل ِ احْلرافُِظ: هو احلرناثُِم الن ْيسر ُبو عر أر [. ور

، مَض ] مج : هو األرصر ْعُقوبر ُد ْبُن ير ب اِس حُمرم  ُبو العر أر الص  852ور : ثقنة ثبنت،   [. ور اِِنج : 921. مَضن ]4غر نةر يعر
ِ [. وابنن هلر

 [. 743هو عبد اهلل، ضعفوآل، مَض ]

= 
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بِيِه"(  (1)رواآل ابن ماجه  ْن أر طر "عر أرْسقر  .(2)عن حممد بن إسحاَّ موافقة، )فر
. (3)ورواآل  ةر يعر

ِ ِن اْبِن هلر ، عر لِيِد ْبِن ُمْسلِم   أيضا لِْلور
ْيِه يف "فضائل األعامل" ورواآل َُحر  ْنُجور ْيُد ْبُن زر

 .(5)عن أيب األسود  (4)
ْشِقيج  مر ةر الدِّ اآُل أرُبو ُزْرعر ور رر ور

(6) . ةر يعر
ِ ْن اْبِن هلر ، عر

د  انر ْبِن حُمرم  ْرور ْن مر  عر
، أبنا احلر  [1187] يرى اَِمِديج ْ اَُّ ْبُن حير نرا إِْسحر ر  ح يج قِ ْش مر الدِّ  يل  لِ خر  نُ بْ  ُف وُس يُ  ظُ افِ أرْخربر
ر ْخ أر ور  ن عُ يِب أر  نِ ْبن اهللِ دِ ْبنعر  نِ ْبن يمر اهِ رر بْ إِ  نُ بْ  دُ َْحر أر ور  (7) ظِ افِ احلر  نِ بْ  نِ سر احلر  نُ بْ  اهللِ دُ بْ ا )عر نر ربر رر مر

(8) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ختري  املصنف.29احلديث أخرجه البيهقي يف فضائل األوقا  ) =

نر1390سنن ابن ماجه ) (1) ثر د  : حر الر اَّر قر ُد ْبُن إِْسحر نرا حُمرم  ثر د  نرا اْبُن ( قال: )حر ثر د  : حر الر ْبِد اجْلرب اِر قر ِد الن ْْضُ ْبُن عر ُبو اأْلرْسور ا أر

ا ُموسر  بر ِمْعُت أر : سر الر بِيِه، قر ْن أر َْحرِن، عر ْبِد الر  اِك ْبِن عر ح  ِن الض  ، عر ْيم  ْ ِ ْبِن ُسلر بر ِن الزج ، عر ةر يعر
ِ نِن الن بِنيِّ هلر آُل(. ى، عر ْحنور ، نر

نْيِ التاليني.أيضا ابن ماجه لسنن حتقيقهوشعيب يف  نن ابن ماجهيف س وحسنه األلباِن  . وانظر اهلامشر

 ."صح"، وثتب بعدآل: -بعد أن أحال عليه ب شارة  –ما بني القوسني: ثتبه يف اهلامش األيمن  (2)

لِينُد ْبنُن ُمْسنلِم   بِينِه" هنو الور نْن أر ، أمنا حممند بنن إسنحاَّ ثذا قنال املصننِّف، والنذي يف املطبوعنة: أن  النذي أسنقط "عر

اِِن: فقد أثبتها يف اإلسناد. انظر اهلامش السابق والتاِل. اغر  الص 

نح  1390يعني: ابن ماجه ) (3) نِن الض  ، عر نةر يعر
ِ نِن اْبنِن هلر لِيُد، عر نرا اْلور ثر د  : حر الر ْميِلج قر  الر 

اِشد  ِعيِد ْبِن رر اِشُد ْبُن سر نرا رر ثر د  اِك ( حر

، عر  نر نْبِن أرْيمر بِينِه"، انظنر اهلامشر ْن أر ، به. فأسقط "عر ِريِّ ى اأْلرْشعر ْن أريِب ُموسر ، عر ب  ْرزر َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  اِك ْبِن عر ح  نْيِ ِن الض 

 [.724السابقني. والوليد: ثقة ثري  التدليس والتسوية، مَض ]

 [.1172سبق احلديث عنه يف ختري  املصنِّف لن ] (4)

ْيِه، به.18/327)أخرجه ابن عساثر  (5) ْنُجور ْيِد ْبِن زر  ( من طريق َُحر

. وأخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد ) (6) ةر ، عنن 763َل أجدآل يف مطبوعة تاريخ أيب ُزْرعر نةر ( من طرينق أيب ُزْرعر

، به. د  انر ْبِن حُمرم  ْرور ْن مر ، عر ْشِقيِّ مر الِح  الدِّ انر ْبِن صر ْفور  صر

بن عبد الواحد بنن عنيل ابنن رسور املقنديس احلننبيل، ُشف الندين، أبنو  بن عبد اهلل بن عبد الغنيعبد اهلل بن احلسن  (7)

حممد ابن احلافظ، ذثرآل الربزاِل فقال شيخ جليل صالح فاضل من أهنل العلنم والندين يقنرأ احلنديث قنراءة حسننة 

هنن( 732 مشيخة احلديث بالصادرية وغ هنا، وتفنرد بنالكري  وتفقنه، وبنرع يف مذهبنه. منا  سننة )فصيحة، ووِل

 (.2135الدرر الكامنة )

الصناحلي  اخلطيب، املسنِد، تقي الدين، أَحد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن أيب عمر حممد بن بن أَحد بنن قدامنة املقنديس (8)

احلنبيل، أبوالعباس ابن العز، سمع عىل خطيب مردا السن ة البنن إسنحاَّ هتنذيب ابنن هشنا  يف اخلامسنة وبعنض 

= 
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 ةِ ي  بِ لر احلر  نُ بْ  دُ َْحر أر ور 
يج  (1) بركِّ  اْلبرْعلر

د  َْحرِن ْبِن ُيوُسفر ْبِن حُمرم  ْبِد الر  أرَْحرُد ْبُن عر ور
نحُمر ور  (2)  در َْحرنأر  نُ ْبن دُ م 

 يِلج ِص وْ امْلر  انر حْير رر  نِ بْ  ةر مر فالر سر  نِ بْ 
و اْبنِن  (4)(  (3) ْمر  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ِعيلر ْبِن عر َْحرِن ْبُن إِْسامر ْبُد الر  عر ور

 
ِ
اء ر  يج  ر  كْ  بر يِب أر  نِ بْ  فر وُس يُ  نُ بْ  رِ كْ و بر بُ أر ور  (5) الفر امْلِزِّ

َْحرنُد ْبنُن يِب أر  نِ بْ  در َْحر أر  نُ بْ  دُ م  حُمر ور  (6) أر  ور
ِ
ناء  اهلرْيجر

ْلبِيج  بِيع  الكر ْسُعوِد ْبِن رر يِلِّ ْبِن مر ِعيلر ْبنِن  (7) عر َْحرِن ْبنُن إِْسنامر ْبنُد النر  عر َْحرِن ور ْبِد النر  بِيبرُة بِنُْت عر حر ور

ى  ْبِد اهللِ ْبِن ُموسر أرَْحردر ْبِن عر
ض   نِ ْبن اهللِ دِ ْبنعر  نُ ْبن دُ م  حُمر ور  (8) نرر ْبنِن ِعنور ُعمر

نُة  (9) مر
ُأْخُتنُه فراطِ ور

(1) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وثان  طب جيدا باجلامع املظّفري. ما  سنة ) = ِريِّ ينرور ( الندرر الكامننة 580هن(. ذيل التقييند )726املجالسة للدِّ

 (.8/127ذرا  الذهب )( ش238)

العزيزي، الشيخ شهاب الدين أبو العبناس املعنروف بنابن احللبينة، شنيخ صنالح منن  أَحد بن الطنبا القواس احللبي (1)

 أهل القرآن والدين والفضل، وله نظنم حسنن، ثنان يقنرىء القنرآن بجبنل قاسنيون، وانتفنع بنه َجاعنة، منا  سننة

 (.297هن(. الدرر الكامنة )723)

َْحرِن ْبِن ُيوُسفر  (2) ْبِد الر  اُب  أرَْحرُد ْبُن عر ْيُخ ِشنهر ، الش  يج بركِّ َْحرِن اْلبرْعلر ْبِد الر  اِسِم ْبِن عر ِ ْبِن أريِب اْلقر ِْ ِد ْبِن نر ُبنو  ْبِن حُمرم  يِن أر الندِّ

ْنيرا، تنال  لِْلُقنْرآِن، ِمنْن ِخيرناِر امْلُْسنلِ  ِن الن ناِس، متقلنل  ِمننر الندج ، رجل  صالح  منقطع  عر ب اِس، احلرنْبريِلج . تنويف سننة اْلعر ِمنير

 (.434( الدرر الكامنة )661( ذيل التقييد )21هن(. معجم شيوخ السبكي )732)

ر اهلْمداِّن، وهنو َل أجدآل. وترجم الذهبي ألب (3) ْعفر حْيان امْلرْوِصيّل، ثّم الّصاحلّي، روى عن جر يه قال: أَحد بن سفالمة بن رر

 (.15/97والد الّشيخ حممد القفاص، وزوج شيختنا زينب بنت ُشكر. تاريخ اإلسفال  )

 ما بني القوسني ثتبه فوَّ السطر إىل اهلامش األيرس، وثتب بعدآل: "صح". (4)

ي (5) ِفيُف الدِّ الْ عر ِمْعُت ِمنُْه ُجْزءر اْبِن فِيل  ور ، سر الِح  ْيخ  صر ، قال الذهبي: شر يج
احِلِ ، ُثم  الص  اِويج  امْلرْردر

د  ُبو حُمرم  ، ما  ِن، أر ةر اقر بِطر

 (.2288( الدرر الكامنة )1188(. ذيل التقييد )1/358هن(. معجم الشيوخ للذهبي )724سنة )

اُ ، امْلُْقِرُئ، اْلفر  (6) ُْمنواإِلمر ْكنِر ْبنِن حمر ْكنِر ْبنِن ُيوُسنفر ْبنِن أريِب بر ْكِر ْبُن ُيوُسفر ْبنِن أريِب بر ُبو بر يِن، أر ْيُن الدِّ ُس، زر رِّ ِد ْبنِن ِقيُه، امْلُدر

افِِعيج  يج الش   امْلِزِّ
ُْمود  نر ْبِن حمر نرةر )ُعرْيامر ا ر سر ، مر ُف بِاحْلرِريِريِّ ُيْعرر ( الندرر 2/421هن(. معجم شنيوخ النذهبي )726، ور

 (.1259الكامنة )

ناا (7) يِّ انر در ي"، ثر مِّ ُب عر ق  ب اِس، امْلُلر ُبو اْلعر ، أر يج
احِلِ نْمُس  الص  نْيُخ شر ت نى الش  ي، حر مِّ ا عر  ُينراِديِه ير

د  نر اخْلُُلِق، ُثلج أرحر سر ا حر اِضعا ُمترور

رر  يِن ْبِن أريِب ُعمر نرةر )الدِّ ا ر سر  (.1/77هن(. معجم الشيوخ للذهبي )723، مر

ِعيلر ْبِن أرَْحردر بْ  (8) َْحرِن ْبُن إِْسامر ْبُد الر  يِن، عر ْيُن الدِّ ْيُخ، زر ُف بِاجْلرناُموِس، ِن عر الش  ُيْعنرر ، ور يج
ناحِلِ ى امْلرْقِديِسج الص  ْبِد اهللِ ْبِن ُموسر

، ما  سنة ) ا بِاْبِن الّصفيِّ ُف أرْيضا ُيْعرر  (.1/357هن(. معجم شيوخ الذهبي )727ور

ِقيُه، اجْلرلِي (9) ض  امْلرْقنِديِسج اْلفر رر ْبِن ِعور ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُد ْبُن عر يِن، حُمرم  ُف الدِّ ر ، حُمْترِسنُب  ُل، ُشر ي نةر ْبنِد اهلل ِ اْبنُن ُرقر ُبنو عر ، أر احْلرنْنبريِلج

انر  ي ِة، ثر
احِلِ نرةر ) الص  ر سر ا، ُتُويفِّ ناا ُمترواِضعا

اثِ ا سر ا  (.2/203هن(. معجم شيوخ الذهبي )719خر ِّ
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ِِضِّ امْلرْقِدِسيجونر ور  نِ بْ  دِ م  حُمر  نُ بْ  رِ كْ و بر بُ أر ور  در َْحر أر  نِ بْ  اهللِ دِ بْ عر  بِّ حِ املُْ  نُ ابْ  دُ م  حُمر ور  ن دُ بْ عر الر   نُ ْبن رِ ادِ القر

نامْلرلِنِك عِ  نِ ْبن ينزِ زِ العر  دِ بْ عر  نأر  نِ ْبن رِ ْكن بر يِب أر  نِ ى ْبنيسر وِس  (2) وبر يج ْبنِد الُقندج ْبنُد امْلُْحِسنِن ْبنُن عر عر )ور

اِويج  ْعرر الش 
(3)  )(4)  ) ى اْبِن متر ا   اُلوا )ِسور ، قر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن متر ا   حُمرم  ور

ِعيلر  (5) ُد ْبُن إِْسنامر : أبنا حُمرم 

ا. ور  نْردر طِيُب مر نخر  أر  نُ اْبن الر قر
ِ
اء نر  نيْ الفر ن اْبنضا ِ ِْ نُر ْبنُن أريِب نر : أننا ُعمر اْبنُن متر نا   ناُس  نِ ا ور ة الن ح  عنو 

ِريج  اجلرزر
 )ح (6)
ر ْخ أر ور  اِديج نر ربر ِحيِم اْلبرْغدر ْبِد الر  يِلِّ ْبِن عر ِحيِم ْبُن عر ْبُد الر  يج  ا عر زِّ قر ارر الد 

(7)،  ْ  نِ بْ  يِلِّ عر  نُ ى بْ ير أنا حير

ط اُر احلرافُِظ  اهللِ دِ بْ عر  العر
اِريج الُ قر  (9)(  (8)  األرْنصر

يِلِّ ْبِن ُسُعود  وا: أبنا ِهبرُة اهللِ ْبُن عر
(10)،  ْ ى يرنأننا حير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِجنِح ْبنِن بِنفالل  امْلر  (1) = ِض ْبنِن رر رر ْبنِن ِعنور ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُة بِنُْت عر مر

اطِ ُة، فر احِلرُة امْلُْسنِدر ُة الص  ْيخر ي ُة، ْقنِديِسج الش 
ناحِلِ نيِلل الص  ، ُأ ج عر

يرْت سنة ) . ُتُوفِّ ةر ترابر
ِسُن اْلكِ حُتْ فالِح، ور ُة الص  ريِ ر ، ثر  (.183هن(. معجم شيوخ السبكي )729امرأة  خ ة  صاحلة 

ِزيُز  (2) ، عر اءر  قال السبكي: رجل  جليل  أرْجنزر نِة" ور ِة الن برِوي  ِيعر "السِّ ر ا َجر ْردر يِب مر
طِ ِمعر ِمْن خر ، سر ْدِر، عاقل  اِسُع الص  الن ْفِس، ور

، ما  سنة ) ةا ريِ ر  (.1304( ذيل التقييد )76هن(. معجم الشيوخ للسبكي )737ثر

هننن(. النندرر الكامنننة 719ا  سنننة )عبنند املحسننن بننن عبنند القنندوس بننن إبننراهيم الشننعراوي، أبننو أَحنند احلنننبيل، منن (3)

(2510.) 

 ما بني القوسني ثتبه فوَّ السطر، وثتب بعدآل: "صح". (4)

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، وثتب بعدآل: "صح". (5)

رّي  (6) ر ْبن أريِب نِ ْبن أريِب الفتح ْبن أريِب نِ ْبن حممد، أبو حفص اجلرزر نانر ُعمر ، الّتاجر، الّسنّفار، املعنروف بنابن عنّوة، ثر

نْنُه حممند بنن متّنا   نِن: الُبوِصن ّي بدمشنق، روى عر ا. وثان نّحاساا أيضاا، روى " جزء ابن فينل " عر ديناا صاحلاا صدوقا

 (.3/283(. العرب )14/833  )هن(. تاريخ اإلسفال656وآخرون. تويف سنة )

ِحيِم اْلبرْغدر  (7) ْبِد الر  يِلِّ ْبِن عر ِحيِم ْبُن عر ْبُد الر   عر
د  ُبو حُمرم  يِن أر ْيُن الدِّ ُة زر اَِلُ الريِّقر ْيُخ اْلعر ناُ   امْلُْقنِرُئ  اِديج الش  نُت، إِمر ق  ايِتج امْلُور ناعر الس 

ُح  ْ   ور خر ا ِدين  ور ِرير البياثيم، ذر ْ ا يِف حتر انر ُأْستراذا ثر اِ ، ور اير ور أر بِالرِّ رر قر ، ور ثر د  ، حر يج اِ  الن اِْصِ بر . تنويف سننة الرِّ ْمت  سر ْسن  ور

 (.2398كامنة )( الدرر ال168( معجم حمدثي الذهبي )1/390هن(. معجم الشيوخ للذهبي )719)

(8)   ّ ج بن أيب الفنتح الُقنرر ْبد اهلل  ْبن عيل بن مفر  ني حييى ْبن عيل ْبن عر ث، رشيُد الّدين، أبو احُلسر ، اإلما ، احلافظ، املحدِّ

وّي، النّابليّس، ثّم املِ نا بفنّن احلنديث، منا  سننة )األُمر هنن(. تناريخ 662ّي املالكّي، العّطار، ثان ثقة، ثْبتانا، عاِرفا

 (.15/65اإلسفال  )

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيرس، وثتب بعدآل: "صح". (9)

بُ  (10) ْيِن، أر ة، أرِمنْي الدِّ ي  ِ ِْ
ِ اِر امْل ير ُر، ُمْسنُِد الدِّ م  اَِلُ، امْلُعر ْيُخ، العر نيِلِّ بنِن سنُعْوِد بنِن الش  ْهنِل، ِهبرنُة اهللِ بنُن عر

نيُِّد األر اِسنِم سر و القر

= 
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 رُ ام  اخلرِْضِ التر  نِ بْ  يِلِّ عر  نِ املرشف بْ  نُ بْ 
نيِلج ْبنُن  ،(2) نفيس   نِ بْ  در َْحر أر  نِ بْ  يدِ عِ سر  نُ بْ  دُ َْحر أبنا أر  ،(1) أنا عر

ةر  نر اِِض أرذر ارر قر  ْبِن ُبنْدر
نْيِ نِديج  ،(3) احلُسر اِهيمر ْبنِن فِينل  األرسر ُن ْبُن أرَْحرندر ْبنِن إِْبنرر أنا أرُبو طراِهر  احلرسر

اُ  بِأرْنطراثِيرةر  البراليِِسج اإِلمر
ةر  ،(4) نرا ُعبرْيُد ْبُن أريِب ُقر  ، ثر ِريج نِ  ،(5) ثنا اجْلرْوهر ، عر ةر يعر

ِ نرا اْبُن هلر ْ ِ ْبِن  ثر بر الزج

ْبِد اهللِ  اكر ْبنر عر ح  ِمْعُت الض  : سر الر ْيم  قر ُسلر
نِي أريِب،  (6) ثر ند  : حر نالر ْشنقر قر  ِدمر

ِ
نىلر ِمنْنربر ، عر ب  ْرزر ْبِن عر

ُسولر اهللِ  ، أرن  رر ِريِّ ى األرْشعر ْن أريِب ُموسر :  عر الر َُ اهللُ َتَعناَ  َلْيَلنَو النيْصنِف ِمنْن َشنعْ »قر َباَن، َينْنِز

 .(7)« َفَيْغِفُر لُِكلي ُمْسلِم  إِِلَّ ْلُِِْشِ   َأْو ُمَشاِحن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناِريج  = الِنب  األرْنصر اِشنِم بنِن غر ابِِت بنِن هر ، امْلُنرْسنتِْ يج األرْصنثر ِجنيج اتِنُب، ، اخلرْزرر ، األرِدينُب، الكر نيج ِ ِْ

ِ ، امْل ِل، الُبوِصنِ يج

نرةر ) ر سر ا، وعدد ثري ، ُتُويفِّ ْردر ْيب مر
طِ نُْه خر ثر عر د   (.21/390هن(. س  أعفال  النبفالء )598حر

، أبو جعفر املِي التامر (1) : ثان منن الصناحلني. حييى بن املرشف بن عيل بن اخلرِْضِ ِفيج لر ، من أوالد املحدثني، قال السِّ

 (.11/442هن(. تاريخ اإلسفال  )525ما  سنة )

قنراء بنديار مِن. وثنان عناِل املقرئ، انتقلت إل أَحد بن سعيد بن أَحد بن نفيس، أبو العب اس املِّي  (2) ينه رئاسنة اإْلِ

سناد، تويف سنة )  (.10/35هن(. تاريخ اإلسفال  )453اإْلِ

ِِنج  (3) ذر
ْ   األر ْبِد اهللِ بِن خر ارر بِن عر  بِن ُبنْدر

نْيِ يِلج بُن احُلسر ِن عر ُث، أرُبو احلرسر دِّ اِِض، امْلُحر ْأسناا. القر نا علمنُت بِنِه بر ، قال الذهبي: مر

نرةر ) ر سر  (.16/464هن(. س  أعفال  النبفالء )385ُتُويفِّ

ُة: بلد من الريغور قرب املّصيصة، مشهور. معجم البلدان ) نر أرذر  (.1/132ور

يرُة، بتخفيف الياء: مدينة قديمة من بفالد  (4)
ْنطراثِ لرب عىل هنر العايص قريبا من مصبه يف البحنر املتوسنط، أر الشا  غريب حر

( األماثن الواردة يف البداية والنهاية البن ثرين  )منشنورة 1/266وتقع حاليا يف دولة ترثيا. انظر: معجم البلدان )

 الكرتونية(.

ةر  (5) أهل بغداد، سكن مِ، قال البخاري: ال يتنابع يف حديرينه يف قصنة العبناس. وقنال أبنو حناتم:  ، منُعبرْيُد ْبُن أريِب ُقر 

صدوَّ. وقال ابن معني: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوَّ. وذثرآل ابنن حبنان يف الريقنا  وقنال: ربنام 

 (.7/54( الريقا  البن قطلوبغا )3/22( ميزان االعتدال )12/386خالف. تاريخ بغداد )

 )بن عبد اهلل(: ثذا، ومَض يف احلديث السابق أنه: "ابن عبد الرَحن". (6)

 وحممد ابن املحب: مضنوا ] (7)
ِ
اء اْبُن أريِب اهْلرْيجر يرى اَِمِديج ويوسف بن خليل ور ْ اَُّ ْبُن حير ْبنِد 738إِْسحر بِيبرنُة بِنْنُت عر حر [. ور

َْحرِن: مضت ] ِِضِّ 1007الر  ْكِر اْبُن الر  ُبو بر أر : مَضن ]832: مَض ][. ور ُد ْبُن أرَْحرندر ْبنِن متر نا   حُمرم  طِينُب 784[. ور خر [. ور

ا، مَض ] ْردر : مَض ]832مر : ثقة، مَض ]1083[. وابُن فِيل  ِريج  [.813[. وإبراهيم اجْلرْوهر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق.82احلديث أخرجه ابن فِيل  يف جزئه )
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 اجْلر 
ِعيد  اِهيُم ْبُن سر : ُهور إِْبرر ِريج .اجْلرْوهر ِريج  ْوهر

 وأما حديث عائشو:

[1188]  : االر اِريج قر األرْنصر اُغوِِنِّ ور ، أنا اْبُن الز  ذر زر ْ ، أبنا أريِب، أبنا اْبُن طرربر ْيبرانر ا اْبُن شر نر ر ْخربر
أر فر

ْردر ]ح[ اْرمر زر  أنا اْبُن هر
ا أرُبو احلر  نر ْنبرأر ةر يِف ثِترابِِه، أر امر ْضِل اْبُن ُقدر ا أرُبو الفر نر ر أرْخربر ِن اْبُن ور ِ سر ْضنِل اْبنُن امْلُقر   ا أرُبو الفر نر ْنبرأر ، أر

، أنا  ْردر اْرمر زر ِد اْبُن هر ُبو حُمرم  ا أر نر ْنبرأر ، أر اِسِم نراِْص  ُبو اْلقر نيِلل أر الِِنج ُعبرْيُد اهللِ ْبُن أرَْحرندر ْبنِن عر نْيدر ، ننا الص 

دُ  ، ثنا حُمرم 
اد  ِد ْبِن ِزير ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  اُرونر ]ح[ (1) عر ِزيُد ْبُن هر ِك، ثنا ير

ْبِد امْلرلِ  ْبُن عر
ِل، أنننا  ْبننُد األرو  ، أنننا عر تِّننيِّ : أنننا اْبننُن الل  نناالر اْبننُن أريِب طرالِننب  قر ننى ور ، أنننا )وأبنننا ِعيسر اُوِديج النند 

ْيم   ، أنا اْبُن ُخزر ِويج ( احلرمر اُرونر ِزيُد ْبُن هر ، أنا ير
ْبُد ْبُن َُحرْيد  ،  (2)، ثنا عر ناةر اُج ُهنور اْبنُن أرْرطر أنا احْلرج 

ُسولر اهللِ  ْدُ  رر قر ْت: فر الر ةر قر اِئشر ْن عر ، عر ةر ْن ُعْرور ، عر ريِ   يرى ْبِن أريِب ثر ْ ْن حير ا ُهنور  عر ن ِذر ، فر
ة  ْيلر ا ر لر ذر

 : الر قر ، فر
ِ
ء امر ُه إىِلر الس  ْأسر افِع  رر افَِْي َأْن ََيِي»بِاْلبرِقيِع رر نا « َف اهللُ َعَلْيِك َوَرُسنوُلُه َأُكنِْ  خَتَ ُقْلنُت: مر

 : نالر قر ، فر ناِئكر نرنُْت أرن كر أرترْيتر برْعضر نِسر لركِْن ظر ُسولر اهللِ، ور ا رر اكر ير نََمِء »يِب ذر َُ إَِ  السَّ إِنَّ اهللَ َينْنِز

ْنَيا َلْيَلَو النيْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفَيْغِفُر ِلَْكَثَر ِمْن َعَدِد َش  نَِم َكْلب  الد  َِ  .(3)« ْعِر 
 ْ اُج: َلر احلرج  ، ور

ِ ْ بر ةر ْبِن الزج ا ِمْن ُعْرور عا امر يرْحيرى سر ُف لر ْيرى.الر ُيْعرر ْع ِمْن حير ْسمر   ير
ننِديِّ  (4)وهننو يف األول مننن أمنناِل اخلطيننب، وأربعننة جننالس ).......(  امْلرْخلر

وتسننعة  ،(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )َّ(.ثتب فوقها:  (1)

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن إىل السفيل، وثتب بعدآل: "صح". (2)

: مضنوا 1083رجال اإلسنادين األول والريناِن إىل ابنن زيناد: مضنوا ] (3) ْيند  ْبنِد ْبنِن َُحر [. ورجنال اإلسنناد الريالنث إىل عر

ةر ا710] ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر : هو ُسلر ةر امر ْضِل اْبُن ُقدر ُبو الفر  حلراثُِم. [. أر

ْبُد ْبُن َُحرْيد  يف مسندآل ) [ 1185( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وقد مَضن احلنديث بنرقم ]1509احلديث أخرجه عر

 من طريق يزيد بن هارون، هبذا اإلسناد.

 طمس بمقدار ثلمة أو اثنتني. (4)

، وصل إلينا منها ثفالثة، وحققها د. حممد بن ترثي الرتثني، ونرشنها يف جلنة أماِل احلسن بن أَحد بن حممد امْلرْخلرِديِّ  (5)

هن[ والرياِن 1425( رجب 34( العدد )17جامعة أ  القرى لعلو  الرشيعة واللغة العربية وآداهبا، األول: ]املجلد )

= 
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 /أ[129/ ] .(1)جالس أيب سعد ابن البغدادي 

ر ْخ أر  [1189] اِج بُ ا أر نر ربر و احلرج 
بُ الُ قر  آلُ ْ ُ غر ور  در َْحر أر  نُ بْ  يِلج : أبنا عر الر قر  ظُ افِ احلر  (2) و النُيْمِن وا: أنا أر

 الكِنِْديج ]ح[

ر ْخ أر ور   سر عر  نُ ابْ  مُ اِس ا القر نر ربر
، أنا أر رر اثِ انر س  ُد بُن غر  سر عر  نُ ابْ  مِ اِس و القر بُ ، أنا حُمرم 

ن رر اثِ و ُبن: أننا أر االر قر

  نُ بْ  يِلج ، أبنا عر يج ارِ صر نْ األر  ر  كْ بر 
 ُئ رِ قْ املُْ  يمر اهِ رر بْ إِ

 اَُّ ر  ور ال يلر عِ امر ْس إِ  نُ بْ  دُ م  ثنا حُمر  ،(3)
 نُ بْ  دُ م  ثنا حُمر  ،(4)

  نِ بْ  يِلِّ عر 
ِ البر  يلر عِ امر ْس إِ  يج ِْ

 ِ ج رر القُ  ل  هْ سر  نُ بْ  رُ كْ : ثنا بر االر قر  يهُ قِ الفر  در َْحر أر  نِ بْ  دِ م  حُمر  نُ بْ  يِلج عر ور  (5)
(6)، 

ويِتج  م  اِش هر  نُ و بْ رُ مْ ثنا عر  البرْ ُ
ةر  ،(7) ِريمر ُن ْبُن أريِب ثر ْيامر ثنا ُسلر

ن نِ بْ  ا ِ شر هِ  نْ عر  ،(1) ، عر ةر ، ينهِ بِ أر  نْ ُعنْرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مضنت ترَجتنه هنن[. وحنديث البن1427( رمضنان 38( العدد )18والريالث: ]املجلد ) = امْلرْخلرنِديج اب لنيس فيهنا. ور

[1157.] 

 :-فيام وقفت عليه  -وصل إلينا من أماليه  (1)

 (.187[ )ص26جاميع العمرية  –عا   3763جزء من أماليه، وهي يف الظاهرية ]جموع رقم 

 – 100)و  ،68، جمنوع 163جزء فيه أحاديث وحكايا  من فوائند أيب سنعد البغندادي عنن شنيوخه، الظاهرينة 

106.) 

ُسنوِل  ْسنِجِد الر  اِديِّ يِف مر  اْبنُن اْلبرْغندر
ْعد  ا أرُبو سر اِن أرْمفالَُهر سر

ْلِ  - 75، )و 118، جمنوع 163، الظاهرينة اجْلُْزُء فِيِه جر

79.) 

 ثتب فوقها: "صح". (2)

يرى أرُبو احلسن املقرئ (3) ْ اِهيم ْبن عيسى ْبن حير ، املعروف بالباقفالِن من ساثني شارع العتابيني، قنال اخلطينب: عيل ْبن إِْبرر

 (.13/253هن(. تاريخ بغداد )448ثتبنا عنه، وثان ال بأس به، ما  سنة )

ناُ ، املُْ 16/388َل أميزآل، ولعله املرتجم يف س  أعفال  الننبفالء ) (4) ِعيلر بنِن ( وهنو اإِلمر نُد بنُن إِْسنامر ْكنر  حُمرم  ُبنو بر ُث، أر ندِّ حر

اَُّ، ما  سنة ) ر  اِديج امْلُْسترْميِل الور ب اِس البرْغدر  هن(.378العر

 َل أجدآل. (5)

 ثتب فوقها: "صح". وثان ثتب: "الدمياطي" ثم رضب عليها. (6)

، موىل بني هاشم، قال الذهبي: َحنل النناس عننه، وهنو وهو بكر بن سهل بن إسامعيل بن نافع، أبو حممد الدمياطي

( إرشناد القنايص والنداِن إىل 1/345هن(. ميزان االعتندال )289مقارب احلال. قال النسائي: ضعيف. تويف سنة )

 (.304شيوخ الطرباِن )

 (.5127صدوَّ  طئ، َّ. التقريب ) (7)
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نقر  ةر شر ائِ عر  نْ عر  نْت الر ا، يَ نْ الند   ءِ ََم  َسنَ  إِ  انَ بَ عْ َشن نْ ِمن ِف ْصنالني  وَ َلنيْ لَ  اهللُ َُ زِ نْنيَ : » اهللِ وُل ُسنرر  الر : قر

 يث.دِ احلر  .(2)« ن  احِ َش مُ  وْ أَ     ِْشِ  ْلُِ ِلَّ إِ  هِ ادِ بَ عِ لِ  رُ فِ غْ يَ فَ 

اِب الصابوِن وهو يف "أربعني"  ه  عبد الور
(3). 

ةر  [1190] ْسنلرمر نّرِج بنن عنيل ْبنِن مر ِحيِم ْبنِن امْلُفر ْبنِد النر  يرى ْبنِن عر ْ ِحيِم ْبُن حير ْبُد الر  نرا عر ر أرْخربر

ْشِقيج  مر الدِّ
ةر  ،(4) ْسلرمر ّرِج ْبِن مر مج أريِب أرَْحرُد ْبُن امْلُفر أنا عر

ن ،(5) ْتِح اْبُن البرطِّ ُبو الفر ا أر نر ْنبرأر يرنى ْبنُن أر ْ حير يِّ ور

ابِت   ايِتج  (6)ثر عر ق  ِك امْلُرر أرَْحرُد ْبُن امْلُبرارر ور
ُة ح (7) ُشْهدر  ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع   (1) = مِ ضر ندِّ ْ أررر لِْلُمترقر َلر نراثُِ ، ور اِديريِه مر ُة أرحر ام  : عر ِديل الر اْبُن عر . قر د  ُه أرحر قر ث  ا ور مر ، ور اتِم  ُه أرُبو حر نا. قالنه النذهبي يف فر فالما نير فِينِه ثر

 (.2/221( وانظر: ميزان االعتدال )4/401تار ه )

: مَضن ] (2) ناِريِّ ْسنتراِن: سنبقا ] [.770عيل بن أَحد: هو اْبُن الُبخر ناِريج قناِض امْلررر ْكنر  األرْنصر ُبنو بر ُبنو النُيْمِن وأر أر [. 771ور

: مَض ] اثِرر سر اِسُم اْبُن عر اْلقر : مَض ]766ور انر س  ابُن غر نِن 1059[. ور ُبنو احْلرسر [. وعيل بن حممد بنن أَحند الفقينه: هنو أر

اِعُظ، مَض ] يج الور ِ ِْ
 [.     1085امْلِ

ْبد الوّهاب (3) ، أبو الفتح ابن الّصابوِّن، املالكّي، املقرئ، اخلّفاف، ثان قّياما بالّروايا  ومعرفتهنا، ْبن حممد بن احلسني عر

نْمع نرر . قنال ابنن الس  نر ْبنن ثر نْنُه ِسنْبُطُه ُعمر ن الّطريقة، له " أربعنون حنديريا" رواهنا عر سر ْبتاا، صاحلاا، حر اِّن: ُهنور شنيخ ثر

نُْه. ما  سنة ) ُدوَّ، ثتبُت عر  (. 7/2( الريقا  البن قطلوبغا )12/114هن(. تاريخ اإلسفال  )556صر

ِويج  (4) ةر األُمر ْسلرمر ّرِج بن مر الدمشقي، أبو حممد الكويف، سمع الكري  منن عنم  عبد الرحيم بن حييى بن عبد الرحيم بن امْلُفر

اِِلج مشيخة، وما  يف سنة ) زر ّرِج، خرج له الرِبْ  (.2412هن(. الدرر الكامنة )719أبيه أَحد ابن امْلُفر

ب اِس  (5) ُبو العر ْيِن، أر ِشيُد الدِّ ْشق، رر ُر، ُمْسنُِد ِدمر م  ْدُل، امْلُعر يُل، العر
ْيُخ اجلرلِ ِزينِز بنِن الش  ْبنِد العر نيِلِّ بنِن عر نّرِج بنن عر أرَْحرنُد بنُن امْلُفر

ْشِقيج  مر ةر الدِّ ْسلرمر ِهْيباا مر ُقوراا مر انر عدالا ور ثر ريِْ ، ور ى الكر ور اء، ، نراظُِر األرْيتراِ . رر نِة أرجنزر ة( يِف ثرفالرثر ْشنيرخر نُه )مر ِة، لر ن ر ِيند السِّ َحر

 (.23/281هن(. س  أعفال  النبفالء )650ما  سنة )

ثِينُل،  (6) ناُل، الور ، البرق  اِديج ِريج األرْصنِل، البرْغندر ينرور اِسنِم الندِّ ُبنو القر ناَِلُ، أر ينل، امْلُْسننُِد، العر
نْيُخ اجلرلِ . قالننهالش  نِحيح  ُعُه صر نامر  سر

نْنُه. تنويف سننة ) قناِّن، عر ْ نِن الربر بِينِه، عر نْن أر هنن(. تناريخ 566الذهبي. وقال يف تار نه: روى "صنحيح اإلسنامعييّل"، عر

 (. صحيح اإلسامعييل: هو املستخرج عىل صحيح البخاري.20/505( س  أعفال  النبفالء )12/356اإلسفال  )

نّدآل ألّمنه ثابنت ْبنن ُبنْندار، قنال أَحد بن املبارك بن سعد بن الفرج (7) نْن جر ، أبو العباس املقرئ يعرف باملرقعايت، روى عر

نا خلدمنة  ا صناحلاا، مفالزما نانر شنيخا الر اْبُن النجنار: ثر ْيريّي: يقال: إنه ثان عرساا يف الرواية مع ثقته وصدقه. وقر بر ابن الدج

عةر للشيخ عبد القادر عىل الكنريس. تنويف الشيخ عبد القادر. وقال امْلُوف   ق  عايّت لكونه يبسط امْلُرر ق  ق: أظنّه ُنِسب إىل امْلُرر

( تناريخ اإلسنفال  2/122( املختِن املحتناج )2/387هن(. ذيل تاريخ مديننة السنفال  البنن الندبيريي )570سنة )

= 
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نالر اْبن ُة. قر : أبنتنا ُشنْهدر الر ا قر ْنبرأرهر  اخلراِزن أر
ِعيد  در ْبنر سر ، أرن  حُمرم  اِهيمر ْتنرا فقهاء اْبنرُة إِْبرر ر أرْخربر ُن ور

ْضلِ  : أنا أرُبو الفر ابِنُت ْبنُن  البرطِّيِّ : أبننا ثر نايِتِّ عر ق  اْبنُن امْلُرر يرى ور ْ الر حير قر . ور ونر ُ ْ ِن ْبِن خر أرَْحرُد ْبُن احلرسر

ار   ْت  .(1)ُبنْدر الر قر ور
نةر  (2) ِريسر ُة: أبنا اْبنُن هر ُشْهدر

ْكنر   ،(3) ُبنو بر ، أبننا أر ناِِنج قر ْ  الربر
ْكنر  ُبنو بر ناُلوا: أبننا أر قر

بُ  ، ثنا أر ِعييِلج ْفص  الُكويِفج اإِلْسامر نْيِ ْبِن حر ُد ْبُن احلُسر ْشنراِِنج حُمرم 
ر  األر ْعفر و جر

، ثنا  (4) ءا ِمْن ثِترابِِه إِْمفالر

ِميج  ْرزر َْحرِن العر ْبِد الر  ب اُد ْبُن أرَْحردر ْبِن عر عر
ي  (5) مِّ نِي عر ثر د  : حر الر قر

(6)،  ، نْعبِيِّ نِن الش  ، عر
ف  ْن ُمطرنرِّ عر

، عر  وَّ  رْسُ ْن مر ُسوُل اهللِ عر الر رر ْت: قر الر ، قر ةر اِئشر َُ ِ  النيْصِف ِمنْن َشنْعَباَن   إِنَّ اهللَ: »ْن عر َينِْز

نا ََ نَِو، َوَيْكُتنُب ا َُ َأْرَزاَق السَّ ، َوُينِْز ْنَيا، َفُيْعتُِق ِمَن النَّاِر َعَدَد ِمْعَزَ َكْلب  ََمِء الد  ، َوَِل إَِ  السَّ َّ 

ُ  َأَحًدا إِِلَّ  ،َيِْتُ ُْ َرِحم 
َفَر َلُه، إِِلَّ َقاطِ َِ ٌ ، َأْو ُمَشاِحنٌ     .(7)« َأْو ُمِْشِ

. ِعيف   إِْسنراُدآُل ضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= (12/438.) 

ُد، املُْ  (1) وِّ اُ ، امْلُْقِرُئ، امْلُجر ْيُخ، اإِلمر نال، وثقنه ابنن الش  اِدّي، البرق  ، ُثم  البرْغدر ِريج ينرور اِِل الدِّ ُبو امْلرعر ايِِخ، أر ِقي ُة امْلرشر ُة، بر ُث، الريِّقر دِّ حر

 (.19/204هن(. س  أعفال  النبفالء )498النجار وغ آل، تويف سنة )

ةر إىل اإلسنامعييل: ذثنر ابنن حجنر إحندى سنامعاته لنن ) (2) ُمعجنم اإلسنامعييل(. املعجنم املفهنرس هبذا اإلسناد من ُشْهدر

(779.) 

. ما  سنة )حممد بن احلسني بن هريسة (3) اِِنِّ قر ْ ْن الربر . يروي عر ةر هنن(. 493، أبو منصور، بغدادّي من قدماء شيوخ ُشْهدر

 (.10/745تاريخ اإلسفال  )

ُث، أر  (4) دِّ ُة، امْلُحر اُ ، احُلج  ِميج اإِلمر ْفص  اخلررْيعر نْيِ بِن حر ُد بُن احُلسر ر  حُمرم  ْعفر ، ُبو جر نة  : ثِقر ُقْطنِيج ارر نالر الند  ، قر ْشننراِِنج
، األر ، الُكنويِفج

نرةر ) ا ر سر . مر ْأُمون   (.14/529هن(. س  أعفال  النبفالء )315مر

اِِنِّ )قال ال (5) قر ْ  (.2/365(. وانظر: ميزان االعتدال )330دارقطني: مرتوك. سؤاال  الربر

ِميج  (6) ْرزر ، ، هو عم عبناد بنن أَحنقال الدارقطني: حممد بن عبد الرَحن بن حممد بن عبد اهلل بن أيب سليامن العر ِمنيِّ ْرزر د العر

اِِنِّ ) قر ْ  (.3/627(. بتِف يس . وانظر: ميزان االعتدال )443، 442مرتوك هو وأبوآل وجدآل. سؤاال  الربر

ة الرَحن، مضنت ] (7) : مَضن ]842فقهاء: هي ست الفقهاء، وتدعى: أرمر اتِبرنُة، 774[. اْبنُن البرطِّنيِّ ُة: هني الكر ُشنْهدر [. ور

: مَضن ]853اخلراِزن: مَض ][. وحممد بن سعيد 741مضت ] ونر نْ ُ اْبنُن خر ِرْينف  813[. ور : هنو ابنُن طر ف  ُمطرنرِّ [. ور

، ثقة فاضل، مَض ] .1067احلراِرثِيج اِِنج ِع اهلرْمدر ْجدر
: هو اْبُن األر وَّ  رْسُ  [. مر

ِعييِلج يف معجم أسامي شيوخه )  اإِلْسامر
ْكر  ُبو بر  ه املصنِّف.( ومن طريقه أخرج408 - 1/407احلديث أخرجه أر

ي،  مِّ نِي عر ثر د  ، حر ِميج ْرزر بِيهِ ووقع يف املطبوعة: )... اْلعر ْن أر ، عر ْعبِيِّ ِن الش  ، عر
ف  ْن ُمطررِّ ةر ، عر ْن ُعْرور ...(.عر ةر ائِشر ْن عر  ، عر
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، لنيس فينه  ،(2): لعمرو بن عبد اهلل  (1)وهو عندنا يف ثفالثة جالس اجلوهري  ف  عنن ُمطرنرِّ

 /ب[129] .(3)ذثر النزول 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِن ابن (1) الِنب  أرَْحرندر بنِن احلرسر  عننه. ثفالثة جالس يف احلنديث أليب حممند احلسنن بنن عنيل اجلنوهري، رواينة أريِب غر
ِ
ِن البرن ناء

([ وَل أجنند حننديث البنناب فيننه. 187 – 183، )و67جنناميع العمريننة  –عننا   3803]الظاهريننة، جمننوع رقننم 

: مَض ]ور  ِريج  [.755اجلرْوهر

 َل أتبينه. (2)

ُرآُل إىل مكانننه املناسننب، وسننيأيت (3) خِّ ُر(، فنننحن ُنننؤر خ  بننرقم  ثتننب املصنننِّف هنننا حننديرياا، وثتننب باهلننامش األيمننن: )ُيننؤر

[1203.] 
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 عرفة (1)باب من روى النزول يوم 
ْن:  ُرِوير عر

 بر.جا -1
 وأنس. -2
 وعبد اهلل بن عمر. -3
 وأيب هريرة. -4
 وعيل بن أيب طالب. -5
 وعائشة. -6
 وأ  سلمة. -7
ُه. -8 ْولر  وابن عباس، قر
ْن أريِب اجلرْلِد  - 10، 9 ُرِوير عر ور

(2) . اُمر ْوهلر ، قر ْعب  ثر  ور

نرُح  ْ ْفُظ أريِب اجلرْلِد: إِن  اهللر جير لر ور
ْنيرا ا (3)  الندج

ِ
ء امر ةر إىِلر سر فر رر ِشي ةر عر نِني عر ِل بر نُْظنُر يِف أرْعنامر ن، ير ر ِْ لعر

.  آدر ر

ىلر اجلرْهِمي ِة"  دِّ عر اِ  أرَْحردر يِف "الر  ْبُد اهللِ ْبُن اإِلمر ا: عر اَُهر ور رر
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثتب هنا "ليلة"، ثم رضب عليها وثتب فوقها: )يو (. (1)

ةر  (2) ْرور ُن ْبُن فر ُبو اجلرْلِد ِجيفالر ، تنابعي ممنن قنرأ ُثُتنب أر نيج ِ ِْ نِديج البر : األرسر ِقينلر ، ور ةر اجلرنْوِِنج نْرور اُل: اْبُن أريِب فر ُيقر األوائنل، ، ور

وثان من الُعب اِد. وثقه أَحد وابن سعد، وذثرآل ابن ِحب ان يف الريقا ، قال ابنن عبند النرب: "منن ثبنار التنابعني، ينروي 

ربام سنأله عنن أشنياء وحكاهنا عننه". منا  يف  مناث ، ثان ممن قرأ التوراة وغ ها من الكتب، وثان ابن عباس 

( الريقننا  2/547( اجلننرح والتعننديل )7/222بقننا  الكننربى )هننن(. الط70طنناعون اجلننارف بالبِننة سنننة )

( التنذييل 557، ترَجنة2/434( االستغناء يف معرفة املشهورين من َحلة العلنم بنالكنى البنن عبند النرب )4/119)

 (.167عىل ثتب اجلرح والتعديل )

نرُح: ُيْقبُِل. لسان العرب ) (3) ْ ة: جنح.430، 2/428جير  ( ماد 

ْن أريِب اجلرْلِد. و )519 )السنة لعبد اهلل (4) نرُح". وليس عنندَها ِذْثنُر 1073( عر ْ نِْزُل" بدل "جير ْعِب األرْحبراِر، وقال: "ير ْن ثر ( عر

. ِشي ة  ، بل النزول ُثّل عر ةر فر رر  عر
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 زْ  اجلُ يِف  :رر مر عُ  نر ابْ ور  ر  ابِ جر  يثر دِ ا حر نربْ تر ثر 
ِ
 .(1) اِِن الري   ء

ا  [1191] نر ر أرْخربر
نُد أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   (2) ، أننا حُمرم  ةا نازر نب اِك إِجر ِد اْبِن الس  ُد ْبُن حُمرم  ، أنا حُمرم 

ن ، ثنا ِهبرُة اهللِ ْبنُن احلرسر يِلل ْيريِيريِيج أرَْحرُد ْبُن عر رر  الطج
ْكر  ُبو بر ، أنا أر ْبِد البراِقي اْبِن البرطِّيِّ يج ْبُن عر ِ ِن الط نربر

رر احلرافُِظ، أ ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم  نا عر
(3)،  ، ْيم  ُبو ُنعر نرا أر ، ثر ةر نرا أرُبو ُزْرعر ، ثر اتِم  َْحرِن ْبُن أريِب حر ْبُد الر  أنا عر

ةر ْبِن(  ْوىلر )طرْلحر ْرُزوَّ  مر نرا مر ثر
َْحرِن اْلبراِهيِلِّ  (4) ْبِد الر  عر

(5)،  : نالر نابِر  قر نْن جر ، عر ِ ْ بر ْن أريِب النزج نالر عر قر

ُسوُل اهللِ  َُ : »رر ْنَيا َفُيَبناِهي ِِبِنُم اْْلَََلئَِكنَو َفَيُقنو َُ إَِ  َسنََمِء الند   :إَِذا َكاَن َيْوُم َعَرَفنَو إِنَّ اهللَ َينْنِز

، ُأْشنِهُدُكْم َأِّني َقنْد " ا َقاِصِديَن ِمنْن ُكنلي َفنج  َعِمينق  ْبً ُِ َُ اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي َأَتْوِِّن ُشْعًثا  َفنْر َِ

مْ  ، ُفََلٌن ُمْرِهٌق، َوُفََلٌن ُمْرِهنٌق "ََمُ َكُو: َيا َربي
َُ اْْلَََلئِ َُ اهللُ  ،(6) ، َفَتُقو : َوُفنََلٌن َوُفنََلٌن. َيُقنو

مْ " َُ ََمُ َفْر َِ ُسوُل اهللِ «"َقْد  الر رر  .(7)« وَ َفََم ِمْن َيْوم  َأْكَثُر َعتِيًقا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرفَ : »، قر

ِفيج   الري قر
د  ِعيُد ْبُن حُمرم  سر ثِيع  ور اآُل ور ور رر

(8)، . َْحرِن اْلبراِهيِلِّ ْبِد الر  ةر ْبِن عر ْوىلر طرْلحر  مر
ْرُزوَّ  ْن مر  عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1195[ ]1194برقم ] ، ثم حديث ابن عمر انظر ]      [ ]      [. وسيذثر املصنِّف حديث جابر  (1)

 (.63ه إىل الفاللكائي: ذثر ابن حجر إحدى سامعاته لرشح أصول االعتقاد. املعجم املفهرس )لواإلسناد من أهبذا  (2)

اِزيج  (3) ب اِس الر  رر ْبِن العر ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم  ِن عر افِِعي ِة، أرُبو احلرسر ْيُخ الش  ُة، شر فال مر اُ ، العر ِن اْبنِن اإِلمر ى عر ور ِقيُه، رر اُر، الفر ص  ، القر

 ، ننرةا ِريباا ِمْن ِستِّنير سر ا قر انر ُمْفتِيهر ثر ، ور يِّ ِقينراآُل بِالر  ْن لر ُل مر ْثريرر، قال اخللييل: أرْفضر أر اتِم  فر نُه يِف ُثنلِّ ِعْلنم  أريِب حر املِانا لر نانر عر ثر ور

، ظٌّ ا. وذثرآل الذهبي يف العرب يف وفيا  سنة ) حر اما انر إِمر يِف اْلِفْقِه ثر ( س  أعفال  الننبفالء 2/691هن(. اإلرشاد )397ور

 (.648( الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم )2/191( العرب )17/61)

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيرس. (4)

ْكر   (5) ُبو بر ، أر ْرُزوَّ  البراِهيِلج ،  . التقريب ) مر ُدوَّ  ، صر َْحرِن البراِهيِلِّ ْبِد الر  ةر ْبِن عر ْلحر ْوىلر طر ، مر يج
ِ ِْ  (.6555البر

ُنوِب". (6) ْعنِي: ُمْغِرَّ  بِالذج  وقعت زيادة يف املطبوعة يف هذا املوضع: "ير

: مَض ] (7) ْضِل،710أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  ُبو الفر ب اِك: هو أر اْبُن الس  : ]922مَض ] [. ور : 774[. واْبُن البرطِّيِّ ْيريِيريِنيج رر الطج [. ور

: هو843] يج ِ ِهبرُة اهللِ الط ربر ، ثقة ثبت، مَض ] [. ور نْي  ْضُل بُن ُدثر : هو الفر ْيم  ُبو ُنعر أر . ور يج
ائِ ْلكر اِسِم الفال  ُبو القر [. أرُبو 742أر

، صد يج ُد بُن ُمْسلِم  امْلركِّ : هو حُمرم  ِ ْ بر لُِّس. مَض ]الزج  [.710وَّ إال أنه ُيدر

يج يف ُشح أصنول االعتقناد )
نائِ ْلكر اِسنِم الفال  ُبنو القر ( ومنن طريقنه أخرجنه املصننِّف. وضنعفه 751احلديث أخرجه أر

 (. وانظر التاِل.679األلباِن لعنعنة أيب الزب . السلسلة الضعيفة )

ِفيج  (8) اَُّ الري قر ر   الور
د  ِعيُد ْبُن حُمرم  ، ضعيف،   َّ. التقريب )سر ِن الُكويِفج  (.2387، أرُبو احلرسر
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ِعنيِّ   اخِللر
ِ
نرا يِف ُجنْزء ُهور ِعنْندر : فر

د  ِعيِد ْبِن حُمرم  ِديُث سر ا حر أرم 
نِمْعنراآُل ِمننر اْبنِن عر  (1) نِذي سر ْبنِد ال 

اِئِم.  الد 

ْنيرا  نِة" اِلْبنِن أريِب الندج ن ِذي احِلج  رْشِ ا يِف "فرْضنِل عر ُهور أرْيضا
نينر  ،(2) الِعرْشِ امْلرْجلِنِس الري الِنِث ور ور

 " نِْديِّ ْرقر مر اِسِم اْبِن الس  اِِل أريِب القر  ِمْن "أرمر
ة  ِمائر ور

عْ  ،(3) ِديِث أريِب سر الري اِِن ِمْن "حر ِل ور يِف األرو  ِد اْبِن ور

 " اِديِّ البرْغدر
(4). 

ِة"  رْشِ ِذي احِلج  اِئِل عر اِِنج يِف "فرضر ر اآُل الط ربر ور رر ور
نْييِلِّ  (5) انر الُعقر ْرور ِد ْبِن مر م  ُحر

ناِ   ،(6)ملِ نْن ِهشر عر

. ِ ْ بر ْن أريِب الزج ْبِد اهللِ، عر  ْبِن أريِب عر

اْبنُ  [1192] بِيج ور هر ْبِد اهللِ الذ  ِِن أرُبو عر ر اِريِسج  ،(7)أريِب طرالِب   أرْخربر د  اْلفر ُر ْبُن حُمرم  أبنا ُعمر
(8)، 

ر   ْعفر ُن ْبُن جر ، ثنا احلرسر تِّيِّ أبنا اْبُن الل 
انر ]ح ،(9) ، أبنا اْبُن برِْشر ِِنج الِب  البراِقفال   [أنا أرُبو غر

ِب  ننرر ْتنرننا ِسننتج العر ر أرْخربر ور
نند   ،(10) ، حر نناِريِّ ي اْبننُن الُبخر نندِّ ، أنننا اْبننُن أبنننا جر ذر زر ْ ننربر نِي اْبننُن طر ثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعي اِ  ) (1) [، لكنن شنيخه هنناك لنيس ابنن 1193(، وسيخرجه املصنِّف منن طريقنه بنرقم ]355هو يف السابع من اخِللر

 .- [776وهو أبو بكر بن أَحد، مَض ] -عبد الدائم 

، به.18، ح44فضل عرش ذي احلجة البن أيب الدنيا )ص (2) ْرُزوَّ  ْن مر ، عر ْيم  نرا أبو ُنعر ثر د  ، حر ْيب  نرا أبو ُثرر ثر د   ( حر

نِْديِّ ]3/2079(. موارد ابن عساثر )128( و )1وصل إلينا من أماليه: ) (3) ْرقر مر  [.760(. وقد مضت ترَجة ابن الس 

 [.1188ه يف ختري  املصنف لن ]انظر التعليق عىل أمالي (4)

، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، مَض ]26فضل عرش ذي احلجة للطرباِن ) (5) يج
ائِ ْسُتور : هو الد  ا    [.710(. ِهشر

، صدوَّ له أوه (6) ، امْلرْعُروُف بِالِعْجيِلِّ يج
ِ ِْ ْكر  البر ُبو بر ، أر ْييِلج ةر الُعقر امر انر ْبِن ُقدر ْرور ُد ْبُن مر  (.6282ا . التقريب )حُمرم 

 ثتب فوقها: "صح". (7)

نا (8) اجر ور نِن ْبنِن خر سر رر ْبنِن حر ِد ْبِن ُعمر ُر ْبُن حُمرم  ْشنِقيج  ُعمر مر ناِريِسج ُثنم  الدِّ ْفنص  اْلفر ُبنو حر يِن أر ِف الندِّ ر نْيِخ ُشر ناُ  الش  ُل  إِمر ند  امْلُعر

إِي ة  ور ُروءر ُه مر لر ِر، ور اْلُعمر ِل ور
ابر اهْلريراثِ يُد إِْذهر

انر جُيِ ِة، ثر اِهِري  اِر احْلرِديِث الظ  ْيُخ در بجند  الن اِسُخ، شر عر تر فِينِه ِدينن  ور ، ور ة  ُفُتنو  ريرنار  ور

نرةر ) ر سر ِعب  فِيِه، ُتُويفِّ ىلر لر ، عر   ْ خر  (.2/78بي )هن(. معجم الشيوخ للذه702ور

ىلر اهللِ اهلراِشنِميج  (9) ل عر ثِّ ِد اْبِن امُلترور مر ْبِد الص  ِر بِن عر ْعفر ُن بُن جر يِلل احلرسر ُبو عر ْيُخ، أر نُب الش  ق  نانر ُيلر ، ثر ب نايِسج نِف. ، العر ر ناءر الرش  هبر

نة اجلرن ُه ثِتراب "رُسعر اِر: لر الر اْبُن الن ج  قر احِلاا. ور انر صر ثر الّشعر، ور ة  بِاألردب ور ْعِرفر ُه مر : لر اِِنج ْمعر الر الس  نى فِْينِه بُِكنلِّ قر اِب" أرتر ور

نرةر ) ر سر " لِلُمْقترِفي. ُتُويفِّ ةا رعر "ِس ر : َجر ِقْيلر . ور ْيح 
لِ  (.20/387فال  النبفالء )هن(. س  أع553مر

، حفيدة الفخر ابن البخاري، أحْض  عليه، فكان عنندها ست العرب بنت حممد بن عيل بن أَحد بن عبد الواحد (10)

= 
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ى ْبنِ  َْحرِن ْبِن ِعْيسر ْبِد الر  اُرونر ْبِن عر َْحرِن ْبِن هر ْبِد الر  يِلج ْبُن عر اِسِم، أنا عر نْديِّ أرُبو القر ْرقر مر اُودر الس   در

اِح  ْبِن اجلرر 
بِنيج  (1) يِلل احلرلر اِهيُم ْبُن عر ْيِه، ثنا إِْبرر لر يِت عر اءر بِِقرر

ْبنُد امْلرلِنِك  (2) : ثننا عر ناالر ْينِه، قر لر ةا عر اءر ِقنرر

ِة"  ْعدر امْلِائر ْبِعنير بر الس  انر يِف "الري الِِث ور ُهور اْبُن برِْشر ور
ةر  ،(3) ْيمر يِلِّ اْبُن ُخزر أنا أرُبو عر

ْبُد اهللِ ْبُن  ،(4) ثنا عر

ِقيج  ْورر أرَْحردر الد 
 اجلرحْ  ،(5)

نْيِ ْيُل ْبُن احلُسر ِريج ثنا ُفضر در
ل   ،(6) اِصنُم ْبنُن ِهنفالر نوُب،  ،(7)ثنا عر يج ثننا أر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ابِر  قر ْن جر ، عر ِ ْ بر ْن أريِب الزج ن: »عر نام اْلَعِْشِ ْنَيا َأيَّ اِم الند  ناُلوا: «إِنَّ َأْفَضَل َأيَّ ، قر

: ور  الر بِيِل اهلل ِت قر َُ اهللُ فِينِه إَِ  »الر ِمرْيُلُهن  يِف سر اِب، إِنَّ َعِشيََّو َعَرَفَو َينْنِز َ َر َوْجَهُه ِ  الِت  إِِلَّ َمْن َعفَّ

ْنَيا ََمِء الد  َُ لِْلَمَلئَِكِو: السَّ ا َجناُءوِِّن ِمنْن ُكنلي َفنج  "، َفَيُقو نْبً ُِ اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي َهنُ ِلِء ُشنْعًثا 

ُذوَن ِمنْن َعنَذاِِّب َوَِل َينَرْوِِّن  تِي َوَِل َيَرْوِِّن، َوَيَتَعنوَّ ْم ُينَر َينْوٌم ، َفَلن"َعِميق  َضاِحَْي، َيْسَأُلوِِّن َرْْحَ

  َ  .(8)« َأْكَثُر َعتِيًقا َوِل َعتِيَقًو ِمنُْه، َِل َيْغِفُر اهللُ فِيِه ْلُِْخَتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثت وطال عمرهنا، ماتنت سننة ) = هنن(. الندرر الكامننة 767من حديريه من الكتب الطوال واألجزاء  ء ثري ، وحد 

(1785.) 

َْحرِن بنِن عِ  (1) ْبنِد النر  اُرونر بنِن عر َْحرِن بِن هر ْبِد الر  يِلج بُن عر بُِ ، امْلُْقِرُئ، أرُبو اخلرط اِب عر اُ ، الكر اِح اإِلمر اُودر بنن اجلرنر  نى بنِن در يسر

اِدّي  بِْينِه املُْ البرْغدر بأر نة امْلُقتندي، ور ْيفر
أر   بِاخلرلِ ة(، ور ا )امْلُْسنِعدر هر نام  ة، سر ْشُهْورر اءا  مر ةا يِف الِقرر اتِب، نظم قصيدر ْسنترْظِهر، ، الكر

املِاا، ور  ُدوقاا عر ةا صر افعّياا ثِقر انر شر ثر نرةر )ور ر سر ن، ُتُويفِّ و  يِّد ُمدر ُه شعر جر  (.19/172هن(. س  أعفال  النبفالء )497لر

، نزينل بغنداد، َل ينذثر النذهبي فينه جرحنا وال تعنديفالا، تنويف سننة إبراهيم بن عنيل بنن سنهل، أبنو إسنحاَّ احللبني (2)

 (.10/376) هن(. تاريخ اإلسفال 475)

 ( فام بعدآل.638أي: يف املجلس الريالث والسبعني بعد املائة من أماليه، والذي ُطبِعر من تلك األماِل: املجلس ) (3)

نْيُخ  (4) ، قال اخلطيب: ثان ثقة. وقنال النذهبي: الش  اِديج ةر البرْغدر ْيمر ب اِس بِن ُخزر ْضِل بِن العر يِلل أرَْحرُد بُن الفر ُبو عر نأر ث، ، امْلُحر دِّ

ة. تويف سنة )  (.15/515( س  أعفال  النبفالء )5/570هن(. تاريخ بغداد )347الريِّقر

ريِ    (5) اِهيمر بِن ثر ْبُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن إِْبرر ُث، عر دِّ اُ ، امْلُحر ب اِس اْبُن اإِلمر ُبو العر  ، أر
 
ترنبر إِِلر  بُِجنْزء : ثر ناتِم  الر اْبُن أريِب حر ، قر ِقيِّ ْورر الد 

نرةر ) : سر ر ، ُتُويفِّ ُقْطنِيج ارر ُه الد  قر وثر ُدوقاا. ور انر صر ثر ِديريِِه، ور  (.13/153هن(. س  أعفال  النبفالء )276ِمْن حر

يج  (6) ِ ِْ ةر البر ْلحر  بِن طر
نْيِ ْيُل بُن ُحسر ، ثقة حافظ. التقريب )ُفضر ِريج اِمل  اجلرْحدر ُبو ثر  (.5426، أر

 البراِرِقيج  (7)
اِصُم ْبُن ِهفالل  ، فيه لني، س. التقريب )عر يج ِ ِْ ُبو الن ْْضِ البر ، أر يج ِ نرْبر اُل: العر ُيقر  (.3081، ور

: مَض ] (8) : مَض ]710أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  تِّيِّ اْبُن الل  : مَضن ]710[. ور ِِنج الِنب  البرناِقفال  ُبنو غر أر : 911[. ور نانر [. واْبنُن برِْشر

: مَض ]770[. وابن البخاري: مَض ]796هو عبد امللك، مَض ] ذر زر ْ : مَضن 767[. واْبُن طرربر نِْديِّ ْرقر مر اْبُن الس  [. ور

، ثقة ثبت حجة، مَض ]760] ْختِيراِِنج  [.833[. وأيجوُب: هو السِّ

= 
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. ن  سر : إِْسنراُدآُل حر بِيج هر الر الذ   قر

نر  اُن ْبُن ُعرْيامر ْبدر ُه عر عر ابر تر
ب   ،(1) ُة ْبُن ُمْصعر اِرجر أبنا خر

، بِِه. ،(2) ْن أريجوبر  عر

يرى ْبنُ  ْ اآُل حير ور رر اُبوِريج  ور يرى الن ْيسر ْ حير
نر  ،(3) ْلامر ْبِد اهللِ ْبِن سر ْن عر عر

(4)، . ِ ْ بر ْن أريِب الزج  عر

 الري اِِن 
ِ
ةا يِف اجُلْزء ازر تِّيِّ إِجر ِن اْبِن الل  ، عر ْن أرَْحردر ْبِن أريِب طرالِب  ترْبُتُه عر ْد ثر قر ور

(5). 

نن نن" لِلضِّ رْشِ نناِئِل العر نرا يِف "فرضر ُهننور ِعنْنندر  ور
ِ
يراء

ننِريِ   ،(6) ْ ثِنننير ِمننْن "ختر الري فالر  اخلرنناِمِس ور
ِ
يِف اجلُننْزء ور

 " نِيِّ ْبِد الغر احلرافِِظ عر
ِعييِلِّ  ،(7) نِم اإِلْسنامر يِف ُمْعجر ور

نيِّ  ،(8) ِ نِديِث الرس   اخلرناِمِس ِمنْن حر
ِ
يِف اجلُنْزء  ور

(......)(9). 
نرا احلرسر  [1193] ْنبرأر ، أر

د  يرى ْبُن حُمرم  ْ نرا حير ر ، أرْخربر ةر اعر ْبُد اهللِ ْبُن ِرفر ب اِح، أنا عر يرى ْبِن الص  ْ ُن ْبُن حير

بُ  اُس، أنا أر  الن ح 
د  رر ْبِن حُمرم  َْحرِن ْبُن ُعمر ْبُد الر   عر

د  ، أنا أرُبو حُمرم  ِن اخِللرِعيج يِلج ْبُن احلرسر ْفص  أنا عر و حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وأبنو بكنر اإلسنامعييل يف 11( والطنرباِن يف فضنل عرشن ذي احلجنة )1127أخرجه البزار ثام يف ثشف األستار ) =

، بننه واختِننآل الطننرباِن إىل قولننه "يف الننرتاب"، 327 - 1/326معجننم أسننامي شننيوخه ) ِريِّ ( مننن طريننق اجلرْحنندر

 سامعييل بباقيه.واإل

نِد ْبنِن 12( والطنرباِن يف فضنل عرشن ذي احلجنة )3853( وابن حبان )2090وأخرجه أبو يعىل ) ( منن طرينق حُمرم 

، بنحوآل. وضعفه األلباِن ثام مر يف احلديث السا ِ ْ بر ْن أريِب الزج ، عر يِّ
ائِ ْسُتور ا   الد  ْن ِهشر ، عر ْييِلِّ انر اْلُعقر ْرور بق. وانظر متنا  مر

تح البراري )1240رجيه يف املطالب العالية )خت اري يف ختري  أحاديث فر  (.3366( وأنِيس الس 

 [. وانظر ما سبق.1145وقد مَض من حديث أيب هريرة ]

يج  (1)
تركِ  العر

اد  و  ةر بِن أريِب رر برلر نر بِن جر ْبُد اهللِ بُن ُعرْيامر اُن، ثقة حافظ، مَض ]عر ْبدر ُبُه: عر قر َْحرِن، لر ْبِد الر  ُبو عر  [.995، أر

برِعيج  (2) ةر الضج اِرجر ِب بِن خر ُة بُن ُمْصعر اِرجر ر خر ناِِنج الرس  اسر ناِج اخلُرر ن، منرتوك، وثنان يندلس عنن الكنذابني، ، أرُبو احلرج  ْخيِسج

 (.1612ويقال: إن ابن معني ثذبه،   َّ. التقريب )

َْحرِن الت ِميِميج  (3) ْبِد الر  ْكِر بِن عر يرى بِن بر ْ يرى بُن حير ْ ُبو  حير ، أر يِلج ، ثقة ثبت إما . التقريب )احلرنْظر اُبوِريج ا الن ْيسر ِري  ثر  (.7668زر

 َل أتبينه. (4)

 انظر ]      [. (5)

 َل أقف عليه. (6)

 َل أقف عليه.  (7)

 ذثرناآل قبل قليل يف التخري . (8)

 ثفالث ثلام  غ  واضحة. (9)
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اِديج  نر اْلبرْغدر ْيامر ُر ْبُن ُسلر ُعمر
، ثنا أريِب ثنا حُمرم   ،(1) اِحيج ير اِ  الرِّ و  ُد ْبُن أريِب اْلعر

ند   ،(2) ِعيُد ْبُن حُمرم  ثنا سر

نابِِر ْبنِن  نْن جر ، عر ِ ْ بر ، ثنا أرُبو الزج َْحرِن اْلبراِهيِلِّ ْبِد الر  ةر ْبِن عر ْوىلر طرْلحر ْرُزوَّ  مر ، ثنا مر ِفيج ْبنِد اهللِ الري قر عر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر ْنَيا، َفُيَبناِهي إِ : »قر نََمِء الند  ب  َجلَّ َوَعنزَّ إَِ  السَّ َُ الرَّ َذا َكاَن َيْوُم َعَرَفَو، َينِْز

 َُ ، ُأْشِهُدُكْم َأِّني َقْد " :ِِبُِم اْْلََلئَِكَو، َفَيُقو ا ِمْن ُكلي َفج  َعِميق  ْبً ُِ اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي َأَتْوِِّن ُشْعًثا 

مْ  َُ ََمُ َفْر  .(3)« ، َفََم ِمْن َيْوم  َأْكَثَر َعتِيًقا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفوَ "َِ

ْتُلوآلُ  ُد ْبُن أرَْحردر احلرِريِريج  (4)....... .ير  .أنا حُمرم 

َْحرننندر احلرِرينننِرُي  [1194] نننُد ْبنننُن أر نننا حُمرم  نر ر  الت ْيِمنننيج  ،(5) )أرْخربر
ننند  نننُن ْبنننُن حُمرم  احلرسر

(6)، 

نننننن  ِعيد  ِنننننيُم ْبنننننُن أريِب سر ، أننننننا متر ِويج ْوح  اهلرنننننرر ُبنننننو رر أبننننننا أر
ننننند   ،(7) نننننيِلج ْبنننننُن حُمرم   أبننننننا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أرُبو حفص العطار (1) ْيامر د ْبن أرَْحرد ْبن ُسلر ر ْبن حُمرم  نةر أَحند بنن  ُعمر املعنروف بنابن احلنداد، سنكن مِن، وثقنه أبنو ُزْرعر

 (. 13/97( تاريخ بغداد )408هن(. سؤاال  َحزة السهمي )346احلسني الرازي الصغ  واخلطيب. ما  سنة )

ُبو ا (2) ، أر ِزيدر اِحيج أرَْحرُد ْبُن ير ير اِ  الرِّ و  . تناريخ بغنداد لعر ي نةر نىلر إسنامعيل اْبنن ُعلر نانر يسنتميل عر نانر ثقنة، وثر ، قنال اخلطينب: ثر

(6/481.) 

اِس: مضوا ] (3) ا ِ 998رجال اإلسناد إىل الن ح  و  ُد اْبُن أريِب العر . مَض ][. وحُمرم  ُدوَّ  : صر ُقْطنِيج ارر نُْه الد  الر عر  [.1096: قر

ِعي اِ  )  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.355احلديث أخرجه اخِللرِعيج يف السابع من اخِللر

، بننه. وقند مَضنن ]45/315وأخرجنه ابننن عسنناثر ) ِعننيِّ ، هبننذا 1191( منن طريننق اخِللر ِفننيِّ  الري قر
ننِعيد  [ مننن طرينق سر

 اإلسناد.

 أستطع قراءهتا، وثأهنا: "متعلق هبا". َل (4)

(5) .
ِ
اء  هو اْبُن أريِب اهلرْيجر

ندِ  (6) ِد بِن حُمرم  ُن بُن حُمرم  يِلل احلرسر ُبو عر اُل، امْلُْسنُِد، أر ح  ُث، امْلُِفْيُد، الر  دِّ اُ ، امْلُحر ْيُخ، اإِلمر ْمنُرْوكر  الش  نِد بنِن عر نِد بنِن حُمرم  بنِن حُمرم 

، ا ِ ج اِع( الْبنِن ِحب ناالُقرر تراب )األرْنور
ى ثِ ور رر ، ور ْويِفج ، الصج ْشِقيج مر ، ُثم  الدِّ اُبْوِريج ، الن ْيسر ، البرْكِريج ، قنال النذهبي: لت ْيِميج نر

ِسناا، فر  املِاا، لر اماا، عر انر إِمر الر اْبُن احلراِجِب: ثر الر بِامْلُْتِقِن. قر ا ُهور بِالبراِرِع يِف احِلْفِظ، ور ريِنْ ر مر نُه ثر ن  نكِل، إاِل  أر لِنْيحر الش  ِصْيحاا، مر

ُْمنوْ  ُكنْن حمر ْ ير َلر ، ور ِِلر احِلْسنبرةر ور ، ور اءر نرر نلر األُمر اخر ، در ُجُْون  اعبرة  ور آُل ُمدر اِوي، ِعنْدر عر ريِْ ر الد  آُل البهِت، ثر ِعنْندر ناَِلر، ور ظر د مر ند  داا، جر

ْبننِد ا ننا عر بر ْلُت أر ننأر سر . ور
ننان  اءُة لِسر ننذر ريِنن  الت خلننيِط. تننويف سنننة )بر : ثر ننالر قر نْننُه، فر اِِل  عر زر هننن(. تنناريخ اإلسننفال  656هللِ الننرِبْ

 (.23/326( س  أعفال  النبفالء )14/801)

نا (7) ب ناِس اجلُْرجر  بنِن أريِب العر
نِعيد  ِنيُم بنُن أريِب سر اِسِم متر ُبو القر ، أر اةر رر ُب، ُمْسنُِد هر دِّ اِضُل، امْلُؤر ْيُخ الفر ناثِيِّ ِِنج الش  نِمعر ِمنْن البرح  ، سر

احِلاا. س  أعفال  النبفالء ) ةا صر انر ثِقر : ثر اِِنج ْمعر الر الس  ، قر اِسيِم( اِلبِن ِحب انر الت قر اِع ور ْنور
ترابر )األر

 (.20/20ثِ
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اثِيج  البرح 
اُرونر  ،(1) ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن هر أنا حُمرم 

اتِمِ  ،(2) ننْيُ ْبنُن  أنا أرُبو حر اْبُن ِحب نانر احلرنافُِظ، أننا احْلُسر

نننِْجيج  ب  السِّ ننِد ْبننِن ُمْصننعر حُمرم 
ي نناج   ،(3) ننرر ْبننِن هر ننُد ْبننُن ُعمر نننا حُمرم 

َْحرِن  ،(4) ْبننِد الننر  يرننى ْبننُن عر ْ نننا حير

بِيج  اأْلرْرحر
دِ  ،(5) ُة ْبُن اأْلرْسور نِي ُعبرْيدر ثر د  حر

اِسِم ْبِن الْ  ،(6) ِن اْلقر لِيِد عر ور
ْن ِسنراِن ْبِن احْلراِرِث  ،(7) عر

(8) 

ف   ِّ ِر ْبِن ُم
ف   ،(9) ِّ ِر ةر ْبِن ُم ْن طرْلحر عر

ُجنل  ِمننر  ،(10) ناءر رر : جر نالر نرر قر نِن اْبنِن ُعمر ، عر
ْن ُجراِهد  عر

اِر إىِلر الن بِيِّ  :  اأْلرْنصر نالر ، قر نُْهن  امر   أرْسأرُل عر
لِ ُسولر اهللِ، ثر ا رر : ير الر قر ُجنل  «اْجلِنْ  »فر ناءر رر جر ، ور

 : ننالر ، قر نننُْهن  لِننامر   أرْسننأرُل عر ُسننولر اهللِ، ثر ننا رر : ير ننالر قر  فر
ِقيننف  ننالر «َسننَبَقَك اْلَْنَصنناِري  »ِمننْن ثر قر ، فر

ِفيِّ فر  ىلر الري قر ْقبرلر عر أر ْأ بِِه. فر اْبدر ا، فر قًّ ِريِب حر إِن  لِْلغر ، ور ِريب  ُجل  غر ُه رر : إِن  اِريج : اأْلرْنصر الر إِْن ِشْئَ  »قر

، َوإِْن ِشْئَ  َسَأْلَتنِي َوُأْخنِبْ َ  َُ نام  «َأَجْبُتَك َعَمَّ ُكنَْ  َتْسَأ نْل أرِجْبنِني عر ُسنولر اهللِ، بر نا رر : ير نالر قر ، فر

 : الر نْومِ »ُثنُْت أرْسأرُل. قر نََلِة، َوالصَّ نُجوِد، َوالصَّ ُكنوِع، َوالس  نالر «ِجْئَ  َتْسنَأُلنِي َعنِن الر  قر : الر ، فر

 : الر ْيئاا، قر انر يِف نرْفيِس شر ا أرْخطرْأ ر مِم ا ثر ريركر بِاحْلرقِّ مر عر ِذي بر ال  ْْ َراَحَتْيَك َعَا »ور َفإَِذا َرَكْعَ ، َفَض

 ََ ْ  َبْْيَ َأَصنابِِعَك، ُثنمَّ َأْمُكنْث َحتَّني َيْأُخنَذ ُكنل  ُعْضنو  َمْأَخنَذُه، َوإَِذا َسنَجْد ، ُرْكَبَتْيَك، ُثمَّ َفري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دِ  (1) يِلج ْبُن حُمرم  اثِيج  عر ِن اْلبرح  ُبو احْلرسر ، أر يِلل ، األرِديُب، شيخ فاضل عاَل. وهو راوي ثتاب األنواع والت قاسنيم.  ْبِن عر ِِنج ْوزر الز 

 (.10/131تاريخ اإلسفال  )

د بن أرَْح  (2) اع" اِلْبنِن حبنان، عننه. ذثنرآل ابنن نناْص الندين يف أبو احلسن حُمرم  اِوي "اأْلرْنور ، رر ِِنج ْوزر اُرون الز  د بن هر د بن حُمرم 

 (.1/373توضيح املشتبه )

ِزيج  (3) ْيق  امْلرْرور ِب بِن ُرزر ِد بِن ُمْصعر نْيُ بُن حُمرم  يِلل احلُسر بُِ ، أرُبو عر اُ ، احلرافُِظ الكر نانر اإِلمر اسر نانر بُِخرر نا ثر : مر ت نى قِينلر ، أرْثريرنرر حر ننِْجيج ، السِّ

نرةر ) : سر ، مرا ر
ة  رر آُل بِأرخر ُ ِر ُثف  بر . ور اُثوالر ُه اْبُن مر ِديرياا ِمنُْه. قرالر د  أرْثريرُر حر  (.14/413هن(. س  أعفال  النبفالء )315أرحر

ي اج  اهلري اِجيج  (4) رر ْبِن هر ُد ْبُن ُعمر ، صدوَّ،   س َّ. التقريب )حُمرم  ْبِد اهللِ الُكويِفج ُبو عر ، أر ائِِديج  (.6174، الص 

بِيج  (5)  (.7593الكويف، صدوَّ ربام أخطأ،   س َّ. التقريب ) حييى بن عبد الرَحن بن مالك بن احلارث اأْلرْرحر

اِِنج  (6)  اهلرْمدر
ِعيد  ِد ْبِن سر ُة ْبُن األرْسور ، صدوَّ ربام دلس، ُعبرْيدر  (.4415  َّ. التقريب ) الُكويِفج

ِعيج  (7) ْبذر
اِِنج اخْلِ ، القاِض، صدوَّ يغرب، َّ. التقريب )القاسم بن الوليد اهلرْمدر  (.5503، أبو عبد الرَحن الكويفج

ْن( فْضب عليها. (8)  ثتب يف هذا املوضع )عر

 اْليرناِميج ِسنراُن ْبُن احْلر  (9)
نف  ِّ ِر نف، ذثنرآل ابنن حبنان يف الريقنا  )اِرِث ْبِن ُم ِّ ِر ( 6/424، وهنو ابنن أخني طلحنة بنن ُم

(8/299.) 

اِِنج اليراِميج  (10) و اهلرْمدر
ْمر  ِف بِن عر ِّ ِر ُة بُن ُم ْلحر ، ثقة قارئ فاضل، ع. التقريب )طر  الُكويِفج

د  ُبو حُمرم   (.3034، أر
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ََ النََّهاِر َوَِخَرهُ  ْن َجْبَهَتَك، َوَِل َتنُْقُر َنْقًرا، َوَصلي َأوَّ نْلُت «َفَمكي صر نا ور نر ن ِْن أر بِي  اهللِ، فر ا نر : ير الر قر ، فر

(1)  : الر ت قر ْينرُهامر ، َوُصْم ِمْن ُكلي َشنْهر  »بر نَة،  :َفَأْنَ  إًِذا ُمَصل  َْ َعِْشَ نَة، َوَأْرَبن نَ  َثنََلَث َعِْشَ َوَِخْ

ةَ  : «َعِْشَ الر قر اِريِّ فر ىلر اأْلرْنصر ْقبرلر عر ، ُثم  أر ِفيج ا ر الري قر قر ،»، فر َُ ُتَك َعَمَّ ِجْئَ  َتْسَأ َوإِْن  إِْن ِشْئَ  َأْخَبْ

: «ِشْئَ  َسَأْلَتنِي َوُأْخِبْ َ  الر ، قر ام  ِجْئُت أرْسأرُلكر ِِن عر ر بِي  اهللِ، أرْخربر ا نر : الر ير الر قر ِجْئَ  َتْسنَأُلنِي »، فر

َ   َوَما َلُه ِحَْي َيْرِمي  ُرُ  ِمْن َبْيتِِه  َوَما َلُه ِحَْي َيُقوُم بَِعَرَفا ا ي َما َلُه ِحَْي ََيْ ََْ ََمَر  َوَما َعِن ا اْْلِ

نِذي « َلُه ِحَْي ََيْلُِق َرْأَسُه  َوَما َلُه ِحَْي َيْقِإن َِخنَر َطَوافِنِه بِاْلَبْينِ   ال  نا نربِني  اهللِ، الر ور : ير نالر قر فر

 : الر ْيئاا، قر انر يِف نرْفيِس شر ا أرْخطرْأ ر مِم ا ثر ريركر بِاحْلرقِّ مر عر ُرُ  ِمْن بَ »بر ْيتِنِه َأنَّ َراِحَلَتنُه َِل َفإِنَّ َلُه ِحَْي ََيْ

ا َخطِيَئٌو، َوإَِذا َوَقَف بَِعَرَفَو، َفإِنَّ اهللَ ا َحَسنٌَو، َأْو ُح َّ َعنُْه ِِبَ ُطو ُخْطَوًة إِِلَّ ُكتَِب َلُه ِِبَ َُ إَِ  خَتْ  َينِْز

ْنَيا ََمِء الد  ا، اْشَهُدوا َأِّني َقنْد السَّ ْبً ُِ : اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي ُشْعًثا  َُ ْم، َوإِْن  ، َفَيُقو نْم ُذُننوَِبُ َُ ََمُ َفنْر َِ

ََمِء َوَرْمِل َعالِج   (2) َكاَنْ  َعَدَد َقْطرِ  ناُه  ،(3) السَّ ََمَر: َِل َيْدِري َأَحٌد َمنا َلنُه َحتَّني ُيَوفَّ َوإَِذا َرَمي اْْلِ

ِه ُنوٌر َيْوَم اْلِقَياَمِو، َوإَِذا َقىَض َِخَر َيْوَم اْلِقَياَمِو، َوإَِذا َحَلَق َرْأَسُه َفَلُه بُِكلي َشْعَرة  َسَقَطْ  ِمْن َرْأِس 

هُ   .(4)« َطَوافِِه بِاْلَبْيِ  َخَرَ  ِمْن ُذُنوبِِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيُت". (1) ل   يف مطبوعتري األلباِن وشعيب: "صر

 أحلق تاء مربوطة بن )قطر( يف آخرها، لكنه رضب عليها. (2)

: رمال بني فيد والقريا   (3) الِ   ينزهلا بنو بحرت من طّيء، وهي متصلة بالريعلبية عىل طرينق مكنة، ال مناء قال ياقو : عر

هبا، وال يقدر أحد عليهم فيه، وهو مس ة أربع ليال، وفيه برك إذا سالت األودينة امنتل ، وذهنب بعضنهم إىل أن 

 رمل عال  هو متصل بوبار.

ِب  رر ِد اْلعر يم  يِف بفاِلر
ظِ ْمل  عر : رر الِ   ير وقال عاتق احلريب: عر ْد ُسنمِّ قر ، ور ءر ْيامر ِل تر امر لر إىلر شر

ائِ ِدينرِة حر  ُقْربر مر
ِل نرْجد  امر ُمرج يِف شر ير

ْريِبج  ي»ِقْسُمُه اْلغر ْمُل ُبْحرُتِ ى اْليرْو ر « رر م  ُيسر ْتُه، ور رل كر يِّئ  متر  ِمْن طر
ة  بِيلر ْوُز أرْو الدِّ « النفود»نِْسبرة  إىلر قر ُهور اْلقر ، ور

ُْع نِْفد  ْعُص َجر

ْمِل.  ِمْن الر 

ِة )ص4/70معجم البلدان ) ِة الن برِوي  افِي ِة يِف السِّ ر اَِلِ اجْلُْغرر ة: عال . معجم امْلرعر  (.197( ماد 

ُد ْبُن أرَْحردر احلرِريِرُي  (4) ، مَض ]حُمرم 
ِ
اء ، مَض ][. ور 738: هو اْبُن أريِب اهلرْيجر ْبُد امْلُِعزِّ : هو عر ِويج ْوح  اهلررر ُبو رر  [.835أر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1887احلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه )

: حسن لغن آل. (1884التعليقا  احلسان )يف  قال البيهقي: إسنادآل حسن )وسيأيت يف اهلامش التاِل(. وقال األلباِن

 : إسنادآل ضعيف.لصحيح ابن حبان يف حتقيقه قال شعيب األرنؤو و

= 
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ْيب   بِيِّ أرْيضاا: أرُبو ُثرر ِن اأْلرْرحر ثر بِِه عر د  حر
(1). 

آُل  ى نرْحور ُيْرور ور
يرى  (2) ْ ِد ْبِن حير فال  ِريِق خر ِمْن طر

اِب عر  ،(3) ه  ْبِد الور ْن عر
(4)،  ) ْن ُجراِهد   .(5)عر

: أبننا اْبنُن  [1195] ناالر ِِضِّ قر ْكنِر اْبنُن النر  ُبو بر أر ي ور دِّ ا: جر رر أرْيضا ِديِث اْبِن ُعمر ا بِحر نر ر أرْخربر )ور

، أنا أرَْحرُد ْبُن  نِْديج ْرقر مر ِعيُل ْبُن أرَْحردر الس  ، نا إِْسامر ذر زر ْ ، أنا اْبُن طرربر اِريِّ نوِر، ثننا الُبخر ِد اْبنِن الن قج حُمرم 

، ثنن ِجْسنتراِِنج ِث السِّ ْشنعر
نر ْبنِن األر ْيامر ْبنُد اهللِ ْبنُن ُسنلر ْكنر  عر ُبو بر ، ثنا أر ءا ِزيُر إِْمفالر يِلل الور ى ْبُن عر ا ِعيسر

ويِفج  ُد ْبُن أريجوبر الصج حُمرم 
ناِِنج  ،(6) س  ناُرونر الغر ِحيِم ْبُن هر ْبُد الر  ثنا عر

ِزينِز ْبنِن أريِب  ،(7) ْبنِد اْلعر نْن عر عر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر رر قر ِن اْبِن ُعمر ، عر ْن نرافِع  ، عر
اد  و  ، : »رر ا ي ََْ إَِذا َكاَن َعِشيَُّو َعَرَفَو َباَهي اهللُ بِا

َُ لِْلَمََلئَِكوِ  ا َقْد َأَتْوِِّن ِمنْن ُكنلي  :َفَيُقو ْبً ُِ تِني  اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي ُشْعًثا  ، َيْرُجنوَن َرْْحَ َفنج  َعِمينق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بننه، واختِننآل 654( واخلطيننب يف اجلننامع ألخننفالَّ الننراوي )6177وأخرجننه البننزار ) = ي نناج  ( مننن طريننق ابننن هر

، منشنور عنىل الشنبكة العنكبوتينة، وهنو يف  نَِّ بنن عبند اهلل احُلنرْيِفنيج اخلطيب. وهو بتاممنه يف جنزء منن حنديث ُمرْشِ

 (. 355لباِن )صالظاهرية. فهرس الظاهرية لل

 [، وانظر ختري  املصنِّف.1208] وسيأيت من حديث أنس 

اِِنج  (1)  اهلرْمدر
ِ
ء فالر ُد ْبُن العر ننر 6/294[، وحديريه عنند البيهقني يف دالئنل النبنوة )851، ثقة حافظ، مَض ]هو حُمرم  (، وحس 

 التاِل.  إسنادآل، انظر اهلامش

د ، بنه. وقنال البيهقني: 6/293( والبيهقي يف دالئل النبنوة )918أخرجه الفاثهي يف أخبار مكة ) (2) نفال  ( منن طرينق خر

، انظر اهلامش السابق. ْيب  ". فذثر طريقر أيب ُثرر ن  سر  حر
اِهد  بِ ِْسنراد  ُه شر لر  "ور

اب، به.13566( ومن طريقه الطرباِن يف الكب  )8830وأخرجه عبد الرزاَّ )  ( عن عبد الوه 

الر ِل مر  اَّ: قر ز  الر عبد الر  ِعيف احلرِديث. قر ء ضر ْ ْيسر بَِّشر اب بن ُجراِهد لر ه  الر أيب: "عبد اْلور : قال عبد اهلل بن أَحد: قر نر  ْعمر

له  اِهند  -سر ناب بنن امْلُجر ه  ْعنِي لعبد اْلور نأرالر الن  -ير  سر
ننْيِ ِفنّي: أرن رجلر نِديث الري قر نن حر ". انظنر: العلنل ومعرفنة بِني  عر

 (.4478 - 4477الرجال )

لرِميج  (3) انر السج ْفور يرى بِن صر ْ ُد بُن حير فال  ، صدوَّ رمي باإلرجاء، خ د  . التقريب )خر  الُكويِفج
د  ُبو حُمرم   (.1766، أر

اِب  (4) ه  ْبُد اْلور به الريوري، مَض ]عر ، مرتوك، وقد ثذ  يج رْب  امْلركِّ  [.758ْبُن ُجراِهِد ْبِن جر

(.130ما بني القوسني ذثرآل املصنِّف يف ] (5) ُد ْبُن أرَْحردر احلرِريِريج ْتُلوآُل.... أنا حُمرم   /أ[، وذثرته هنا ألنه قال: )ير

املزي يف الرواة عن عبد الرحيم: وَل أجندآل. هتنذيب الكنامل  الصويف، ثذا، ويقال: الص يف. وثنيته: أبو جعفر، ذثرآل (6)

(18/45.) 

، ضعيف ثذبه الدارقطني،  . التقريب ) (7) يج
اِسطِ اِشم  الور  (.4060أرُبو هر
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نَداَة َوَمْغِفَرِِت  َِ َِ َبْعِضنِهْم َبْعًضنا، َفنإَِذا َكناَن  ْم إِِلَّ َما َكاَن ِمْن َتبَِعنا َُ ََمُ َفْر َِ ، ُأْشِهُدُكْم َأِّني َقْد 

َِ َبْعِضنِهْم َبْعًضنا، َوَضنِمنُْ   نْم َتبَِعنا َُ ََمُ َفنْر َِ َكنِو: ُأْشنِهُدُكْم َأِّني َقنْد 
ََ اهللُ لِْلَمََلئِ  اْْلُْزَدلَِفِو َقنا

 .(2)(  (1)« َها النََّوافَِل لَْهلِ 

 وأما حديث أِّب هريرة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نى: سنبقا 1170. رجنال اإلسنناد إىل السنمرقندي: مضنوا ]إسناده ضنعيف جندا شنبه موضنوع (1) نيُْخُه ِعيسر شر نوِر ور [. واْبنُن الن قج

اد : صدوَّ عابد ربام وهم، ورمي باإلرجاء، مَض ][760] و  اْبِن أريِب رر  [.1171. وابن األرْشعرِث: هو اْبُن أريِب دراُودر. ور

اُء يف  ر  اْص دار الصنديق، حتقينق: حممند نن –( ]دار البشنائر 7) "جزء فيه سنتة جنالس منن أمالينه"أخرجه القاِض أبو يرْعىلر الفر

طريقه أبو صالح أَحد بن هبرا  احلرمي يف "اجلنزء السنابع عرشن منن الفوائند العنواِل املنتقناة ومن  - [ 2004، 1العجمي،  

 [، والضننياء املقننديس يف السنننن واألحكننا  عننن املصننطفى 64/أ( ]الظاهريننة، جمننوع 179مننن أصننول سننامعاته" )َّ

 عن عيسى بن عيل الوزير، به. -( 4385)

. وأخرجه مت نا  يف فوائندآل ) ( من194 - 4/193وأخرجه الطربي يف تفس آل ) ْ   احْلرنرِفيِّ اِر ْبِن ُبكر ( منن طرينق 331طريق برش 

ننيْم  يف احلليننة ) . وأخرجننه أبننو ُنعر ننِريِّ الِننِد ْبننِن يرِزينندر اْلُعمر  - 2/113( ومننن طريقننه ابننن اجلننوزي يف املوضننوعا  )8/199خر

114، اِِنِّ اُرونر الغرس  ِحيِم ْبِن هر بِْد الر  اد ، بنحنوآل.  ( من طريق عر و  ِزينِز ْبنِن أريِب رر ْبنِد اْلعر ، ثفالثنتهم: عنن عر نْ   احْلرنرِفنيِّ ناِر ْبنِن ُبكر وبرش 

لريِْه. ْ ُيترابرْع عر َلر ْن نرافِع  ور ِزيِز عر بُْد اْلعر در بِِه عر ر  ِريب  ترفر : غر يْم   وقال أبو ُنعر

: ثذبه أبو حاتم وغ آل. امليزان ) ِريج ار:1/646الُعمر  قال عنه ابن اجلوزي: جهول. وقال املعلِّمي: جهول البتة. (. وبش 

اد... وقد يفرتي الرجل فيرسَّ منه آخر. و   ثم قال املعلِّمي: اخلرب ال يريبت عن عبد العزيز بن رر

نْ    نارر ْبننر ُبكر ا )يعنني برش  ِمنير فِيِه ثرفالما دِّ ْ أرِجْد لِْلُمترقر َلر ِحيم بنن وعلق ابن حجر عىل هذا احلديث فقال: ""ور ْبنُد النر  نُه عر نْد ترابرعر قر (، ور

احْلر  ِن ْبِن ُسْفيرانر يِف ُمْسنرِدآلِ، ور ُهور ِعنْدر احْلرسر آُل، ور ِزيِز نرْحور بِْد اْلعر ْن عر اآُل عر ور ، فررر اِِنج س  ".هارون اْلغر ا قرِويٌّ ذر ىلر هر  ِديُث عر

( النكنت 104ة للشنوثاِن بتحقينق املعلِّمني )ص( الفوائند املجموعن37( القنول املسندد )ص2/216انظر: املوضنوعا  )

 (.403( املعجم الصغ  لرواة ابن جرير )120، ترَجة1/225اجلياد املنتخبة من ثفال  املعلِّمي )

نافِع ، 215 - 2/214وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضنوعا  ) نْن نر ، عر الِنُك ْبنُن أرنرنس  ثرنرا مر ند  ، حر نةر نْبرسر ْيرنى ْبنِن عر ( منن طرينق حير

اب.بنح ذ  ةر ثر نْبرسر  وآل. وابن عر

 (.16207وانظر: التعليق عىل احلديث يف املسند )

، بنحنوآل، بنذثر وأورد املنذري عن ابن املبارك، عن سفيان الريوري، عنن النزب  بنن عندي، عنن أننس بنن مالنك 

ب يرضننمن عنننهم التبعننا ، وصننححه األلبنناِن. انظننر: صننحيح الرتغينن املغفننرة ألهننل عرفننا  ومزدلفننة وأنننه 

 (.1624( السلسلة الصحيحة )1151والرتهيب )

[ يف 1204/أ[، ولننيس فيهننا غنن آل، ذثرننناآل هنننا ملناسننبته. انظننر تعليقنننا بعنند ]131ورد هننذا احلننديث يف اللوحننة ] (2)

 اهلامش.
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، عنه  ةر ْعدر فقد تقد  من رواية حييى بن جر
(1). 

ْ  نْ عر  آلُ ْ ُ غر ور  كِ ارر بر املُْ  نُ ابْ  اآلُ ور رر ور  [1196] ناهللِ دِ بْ عر  نِ ى بْ ير حير نينهِ بِ أر  نْ ، عر نةر رر ْينرر  هُ يِب أر  نْ ، عر  الر ، قر

 .(2)« هِ ادِ بَ عِ بِ  هُ تَ كَ ئِ ََل ي مَ اهِ بَ يُ ا، فَ يَ نْ الد   ءِ ََم  السَّ َ  إِ  وَ فَ رَ عَ  مَ وْ يَ  َُ زِ نْ يَ لَ  اهللَ نَّ إِ : » اهللِ وُل ُس رر 

[1197]  ِ ُد ْبُن الرس  ِ ، ثنا حُمرم  خِّ ُد ْبُن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن الشِّ ْكر  حُمرم  ُبو بر الر أر قر نر ور يِّ ْبِن ُعنرْيامر
(3)، 

ْن أريِب هُ  ، عر
ْن ُجراِهد  ، ثنا ُيوُنُس، عر اِريج زر ار  الفر و  ُة ْبُن سر برابر ، ثنا شر اِئنِيج ى امْلردر ُد ْبُن ِعيسر ةر نا حُمرم  ْيرر رر

ُسوُل اهللِ  الر رر : قر الر َكَتُه َأْهَل السَّ : »قر
َ  َمََلئِ َُ إِنَّ اهللَ َلُيَباِهي بَِأْهِل َعَرَفا اْنُظنُروا إَِ   :ََمِء، َيُقو

ا ْبً ُِ  /أ[130/ ] .(4)« ِعَباِدي َهُ َِلِء، َجاُءوِِّن ُشْعًثا 

 : (5) ما حديث عل بن أِّب طالبوأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.1145انظر ] (1)

 َل أجدآل، وحييى بن عبد اهلل وأبوآل: َل أتبينهام. (2)

(3)  ِ ُد ْبُن الرس  ْكر  حُمرم  ُبو بر رُ أر اِديج الت ام  نر البرْغدر ْينِه يِّ ْبِن ُعرْيامر لر لر عر خر ْيخر در ا الش  ذر ل  هر عر لر ارُقْطنِي حديرياا ثّم قال: ور ، روى عنه الد 

بِي: يروي املنن هر . وقال الذ 
ِديث  ِديث  يِف حر اث  والبفالينا، لنيس بَّشنء. وقنال يف املغنني: راو  للموضنوعا . علنل حر

( النندليل املغننني لشننيوخ النندارقطني 3/559( ميننزان االعتنندال )5545( املغننني يف الضننعفاء )603النندارقطني )

(435.) 

ِ : مَض ] (4) خِّ ، وضنعفه ا914اْبُن الشِّ ناِِنج قر ْ : وثقنه الربر نِيج
ائِ ى امْلرندر اْبُن ِعيسر [. 929لندارقطني والفاللكنائي، مَضن ][. ور

ُة: ثقننة حننافظ ُرِمننير باإلرجنناء، مَضنن ] ننبرابر شر ، صنندوَّ هيننم قلننيفالا، مَضنن 816ور اَّر ُيننوُنُس: هننو اْبننُن أريِب إِْسننحر [. ور

[1025.] 

ِ  يف  نخِّ اجلنزء األول والريناِن منن الفوائند املنتقناة الغرائنب احلسنان عنن الشنيوخ "احلديث أخرجه أبو بكر ابنن الشِّ

 ([، ومنه اقتبس املصنِّف.3413يتي رقم: )/أ( اجلزء الرياِن ]مكتبة تشسرتب16َّ –/ب 15)َّ "عواِلال

( ]طبع ضمن جموع فيه عدة أجنزاء، التوبنة وغن آل، البنن عسناثر، دار 7وأخرجه ابن عساثر يف فضل يو  عرفة )

ِ ، بننه. وانظننر: منن ننخِّ وارد ابننن عسنناثر يف تنناريخ دمشننق ابننن احلننز ، بتحقيننق مشننعل املطنن ي[ مننن طريننق اْبننِن الشِّ

(2/1115.) 

صحيح الرتغينب و( 3841ان )التعليقا  احلسيف  ( من طريق يونس، به. وصححه األلباِن8047وأخرجه أَحد )

 .يف املسند األرنؤو  شعيبصححه و (1152)

بننرقم  حديريننه  يف هننذا املوضننع، وسننُيعيد املصنننف هننذا العنننوان ويننذثر عنننون لننه املصنننِّف، وَل يننذثر حديريننه  (5)

[1204.] 
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 وأما حديث عائشو:

، أنا  [1198] لِيل  اِهيُم ْبُن خر : أنا إِْبرر االر ُد اْبُن امْلُِحبِّ قر حُمرم   ور
ِ
اء ُد اْبُن أريِب اهلرْيجر ا حُمرم  نر ر أرْخربر فر

اِريج  دا اخْلُور ْبُد اجْلرب اِر ْبُن حُمرم  ، أنا عر يِلل امْلرْخُزوِميج نُْصوُر ْبُن عر ، أنا مر ِقيج  البرْيهر
نْيِ ، أبنا أرَْحرُد ْبُن احلُسر

ِِنج   اخْلرْوالر
اِهيُم ْبُن ُمنِْقذ  ، ثنا إِْبرر ْعُقوبر ُد ْبُن ير ب اِس حُمرم  ُبو اْلعر ْبِد اهلل ِ احْلرافُِظ، نا أر ثنا اْبُن  ،(1) أرُبو عر

: سر  الر بِيِه قر ْن أر ، عر   ْ ةر ْبِن ُبكر مر ْرر ْن َمر ، عر ْهب  ِمْعُت ُيوُنسر ْبُن ُيوُسفر ور
ِعيِد ْبنِن  (2) ْن سر ُث، عر حُيردِّ

ْوِج الن بِيِّ  ةر زر اِئشر ْن عر يِِّب، عر ُسولر اهللِ امْلُسر :  ، أرن  رر الر َما ِمْن َينْوم  َأْكَثنَر َأْن ُيْعتِنَق اهللُ فِينِه »قر

ُه َلَيْدُنو  َُ َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَو، َوإِنَّ  .(3)« "َما َأَراَد َهُ َِلِء " :ُثمَّ ُيَباِهي اْْلَََلئَِكَو َفَيُقو

ا:  [1199] نذر ا بِِه أرْعىلر ِمْن هر نر ر نِد ْبنِن أرْخربر نُد ْبنُن حُمرم  نا حُمرم  نر ْنبرأر ، أر
نْعد  نِد ْبنِن سر يرنى ْبنُن حُمرم  ْ حير

ن نا عر نر ْنبرأر ناِس، أر اِِل اْبُن اجلرب ناِن الل ح  ُبو امْلرعر : أنا أر االر اِ  قر ادر عر ُب اْبُن أريِب الس  األرْنجر ب اِك ور ْبنُن  يِلج الس 

لُِّص  ، أنا أرُبو طراِهر  امْلُخر يِّ ْدر اْبِن اْلُبرْسِ اِهيُم ْبنُن ُمنِْقنذ  أرَحر ، ثننا إِْبنرر
اِعد  ِد ْبِن صر يرى ْبُن حُمرم  ْ ، ثنا حير

نِمْعُت ُين : سر الر بِيِه قر ْن أر ، عر   ْ ةر ْبِن ُبكر مر ْرر ْن َمر ، عر ْهب  ْبُد اهللِ ْبُن ور ، ثنا عر ر ِْ ِِنج بِِم وُنسر ْبنُن اخْلرْوالر

ُسولر اهللِ  ُة: إِن  رر اِئشر ْت عر الر : قر الر يِِّب قر ِن اْبِن امْلُسر ُقوُل: عر :  ُيوُسفر ير الر َما ِمْن َيْوم  َأْكَثَر َأْن »قر

ُه َلَيْدُنو  .(4)« ئَِكوَ ُثمَّ ُيَباِهي ِِبُِم اْْلَََل   ُيْعتَِق اهللُ فِيِه َعْبدًا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَو، َوإِنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى اخلرْوالرِِنّ  (1) اِهيمر بِن ِعيسر اِهيُم بُن ُمنِْقِذ بِن إِْبرر اَّر إِْبرر ُبو إِْسحر ُة، أر اُ ، احُلج  نالر  اإِلمر ، قر نّي، الُعْصنُفِريج ِ ِْ
ِ ْوالرُهُم، امْل ُبنو  مر أر

. ووثقنه ابنن اجلنوزي. منا  سننة ) ا نة  ِرىضر : ثِقر  بُن ُيوُنسر
ِعيد  ( سن  أعنفال  الننبفالء 12/225هنن(. املننتظم )269سر

 (.2/252( الريقا  البن قطلوبغا )12/503)

ْيريِيج  (2) ، ثقة عابد،   س َّ. التقريب ) ُيوُنُس ْبُن ُيوُسفر ْبِن َِحراس  الل  ِِنج  (.7921امْلردر

ْبنِد اهلل ِ احْلرنافُِظ: هنو احلرناثُِم 738[ عندا ابنن املحنب ]1059. رجال اإلسناد إىل البيهقي: مضنوا ]صحيح (3) ُبنو عر أر [. ور

، مَض ] مج : هو األرصر ْعُقوبر ُد ْبُن ير ب اِس حُمرم  ُبو العر أر . ور اُبوِريج ، ثقنة، اور  [.852الن ْيسر نيج ِ ِْ
ِ ند  امْل ُبنو حُمرم  : هنو أر ْهنب  ْبُن ور

ُة: صدوَّ. وأبوآل: ثقة، سبقا ]737مَض ] مر ْرر َمر  [.1014[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.180احلديث أخرجه البيهقي يف فضائل األوقا  )

 (.1705( ومستدرك احلاثم )1676( والصغرى له )9480وهو يف الكربى )

، به.436)-(1348وأخرجه مسلم ) ْهب  نرا اْبُن ور ثر د  : حر ى، قراالر أرَْحرُد ْبُن ِعيسر ، ور ْييِلج
ِعيد  اأْلر اُروُن ْبُن سر نرا هر ثر د   ( حر

لِِّص: مضوا ]صحيح (4) : مَض ]922. رجال اإلسناد إىل امْلُخر اِعد  يرى ْبُن صر ْ حير  [.862[. ور

= 
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ِريِ  احلرافِ  ْ ثنِير ِمْن "ختر الري فالر  اخلراِمِس ور
ِ
نرا يِف اجُلْزء ُهور ِعنْدر " ور نِيِّ امْلرْقنِديِسِّ ْبِد الغر ِظ عر

(1)،  : نالر قر

ه  اجر اْبُن مر اِئيج ور الن سر م  ور
ُه ُمْسلِ جر ، أرْخرر ِحيح  صر

(2) . ْهب  اِب اْبِن ور ْن أرْصحر  عر

ننِن اْبننُن  [1200] نناُلوا: أبنننا أرُبننو احلرسر ، قر ِِضِّ ننُد اْبننُن الننر  حُمرم  أريِب ور ي ور نندِّ نناآُل ُمت ِصننفالا: جر نر ر أرْخربر ور

، أنا البُخر  ْرقرنْديِّ مر رر اْبِن الس  ِعيُل ْبُن أرَْحرُد ْبُن ُعمر ، نا إِْسامر ذر زر ْ ُر اْبُن طرربر ، أبنا ُعمر ْندر اْبنِن اِريِّ يِلج ْبنُن أرَحر عر

اُز  ِد ْبِن أرَْحردر البرز  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  اُر ور يِّ البُنْدر نيِلل الز  اْلبرُْسِ ِد ْبنِن عر ُد ْبُن حُمرم  حُمرم  ناُلوا: أننا  ْينربِنيج ور اِهنُد، قر الز 

لُِّص  َْحرِن املُْخر بِْد الر  ُهور اْبُن عر د  ور آُل ُدونر قرْولِِه: ، حُمرم  رر ثر : َما َأَراَد َهُ َِلءِ »فرذر َُ  .(3)«َفيَُقو

نيِلل  [1201] اِهيُم ْبُن عر ، أنا إِْبرر اِهيمر اُوُد ْبُن إِْبرر نراآُل در ر أرْخربر ور
َْحرنِ  (4) ْبنُد النر  عر : أننا  ور ناالر ْبنُن أرَْحرندر قر

اُغوِِنِّ  ، أبنا أرُبو برْكِر اْبُن الز  ِعب  اُوُد اْبُن ُمفالر در
: أننا  .(6)الّرْضنواِّن  وأنوشنتكني (5) اُغنوِِنِّ نالر اْبنُن الز  قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لِّ  = لُِّص يف السادس من امْلُخر  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.1318ِصي اِ  )احلديث أخرجه امْلُخر

 [. وانظر ما سبق.1203[ ]1201[ ]1200وسيخرجه املصنِّف من طريق املخلِّص، به، برقم ]

 [.1192مَض احلديث عن هذا اجلزء برقم ] (1)

. النسائي )3014ابن ماجه ) (2) ر  ْعفر يج أرُبو جر ِ ِْ
ِعيد  امْلِ اُروُن ْبُن سر نِن ( أن3003( ثنا هر ، ثفالَهنا: عر اِهيمر نى ْبنُن إِْبنرر ا ِعيسر

. ومَض ذثر مسلم يف ختري  احلديث السابق. ْهب   اْبِن ور

: مَضنن 1075[. عنندا أيب املصنننِّف: ]1170. رجننال اإلسننناد إىل السننمرقندي: مضننوا ]كسننابقه (3) ننيِّ [. واْبننُن الُبرْسِ

اُز: ه922] ِد ْبِن أرَْحردر البرز  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  وِر. مَضن ][. ور نْيِ اْبُن الن قج ُبو احُلسر ن، مَضن 760و أر  ِْ ُبنو نر : هنو أر ْينربِنيج الز  [. ور

[827.] 

اِهيم ْبن عيّل ْبن أرَْحرد ْبن فْضل (4) نا ، أإِْبرر ين، ُمْسننِد الش  اهد، تقنيج الندِّ ا ، الُقدوة، الز  بنو إسنحاَّ ابنن الواسنطّي، ، اإِلمر

ا، قانتانا، منا  سننة ) نا باملنذهب، صناحلاا، عابندا نا، عارفا هنن(. تناريخ 692الّصاحلّي، احلنبيّل، أحد األعفال ، ثان فقيها

 (.15/745اإلسفال  )

ِ بن  (5) ِْ ُد بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن نر ْكر  حُمرم  ُبو بر ُدوَُّ، أر بُِ ، الص  ْيُخ، امْلُْسنُِد الكر اِدّي الش  ّي البرْغدر ِ ُهنور الرس  لُِّد، ور اُغوِِنِّ امْلُجر ، اْبُن الز 

آُل امْلُْقترِفني ألر  رر نر  يند، قر
نة يِف ُحسنن الت ْجلِ اير ْكر  غر ُبو بر انر أر ، ثر يِلل ِن عر اِ  أريِب احلرسر نالر أرُخو اإِلمر انرنة ثتبنه. قر منر اهللِ لِترجلِينِد ِخزر

ا. ُد فِْيهر انر جُيلِّ ُه ُدث  انر لر ثر اء، ور ْيِه أرجزر لر ْأ  عر رر ة، قر يِّن، مرِِض الّطِريقر الِح ُمتردر ْيخ صر : شر اِِنج ْمعر هنن(. 552منا  سننة ) الس 

 (.20/278س  أعفال  النبفالء )

ج حممند ْبنن أَحند ْبنن نوشتكني ْبن عبد اهلل الّرْضواِنّ  (6) نرر ، البغدادّي، ثناآل ابن عساثر: "أبا منصور"، وهنو منوىل أريِب الفر

ْينِه  لر الر الّسمعاِّن: شيخ صالح متوّدد، ثري  الذثر، أصابته علة أقعدته يف بيته، قرأ  عر عبد اهلل ْبن رضوان املراتبّي، قر

" بنألِف. قنال النذهبي: وقنع لننا اجلنزء اجلزء الرّيالث من ا ىلر املخّلص، وثان يكتب اسنمه: "أنوشنتكنير نتقاء البّقال عر

= 
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قرالر أنوشتكني: أبنا  . ور ْينربِيج ِْ  الز  يِّ أرُبو نر : أنا  اْبُن البرُْسِ عاا، قراالر امر لِّ سر  .(1)ُص املُْخر

ا  [1202] نر ر أرْخربر ور
نُد ْبنُن أرَْحرندر  (2) ِِن حُمرم  ر ْبنِد اهللِ احلرنافُِظ، أرْخنربر ُبنو عر ، أننا أر ةر ْزر ُن ْبُن َحر ْيامر ُسلر

ِعيُل  ، ننا إِْسنامر نر  ْعفر ْبنُد اهللِ ْبنُن جر ، أنا عر ْيم  ُبو ُنعر اُد، أبنا أر ُن ْبُن أرَْحردر احلرد  ، أنا احلرسر ِِنج الر ْيدر  ْبنُن الص 

نر عر  ْيامر يرى ْبُن ُسلر ْ ْبِد اهللِ، ثنا حير
ِمْعُت  ،(3) : سر الر بِيِه قر ْن أر ، عر   ْ ُة ْبُن ُبكر مر ْرر نِي َمر ثر د  ، حر ْهب  ثنا اْبُن ور

ُسولر اهللِ  ، أرن  رر ةر اِئشر ْن عر يِِّب، عر ِن اْبِن امْلُسر ُقوُل: عر :  ُيوُنسر ْبُن ُيوُسفر ير الر َما ِمْن َيْوم  َأْكَثَر »قر

ُه َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهي ِِبُِم اْْلَََلئِكَ  : َمنا َأَراَد وَ َأْن ُيْعتَِق اهللُ َعْبدًا فِيِه ِمْن َيْوِم َعَرَفَو َأْو َلْيَلتِِه، َوإِنَّ َُ ، َفَيُقو

 .(4)« َهُ َِلِء 

ُيوُسنُف ْبنُن أرَْحرندر   [1203] انر ور نْدرر ْبنُد احلرنافِِظ ْبنُن بر ، أننا عر بِيج هر ا الذ  نر ر )أرْخربر
: أننا  (5) ناالر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تناريخ اإلسنفال  1564هن( وله اثنتان وثامنون سنة. معجم شيوخ ابن عسناثر )546األّول من فوائدآل، تويف سنة ) =

(11/898 ،886.) 

ط اِر، (1) : هو اْبُن العر اِهيمر اُوُد ْبُن إِْبرر ْيِن، مَض 767مَض ] در ِج اْبُن الز  رر ُبو اْلفر يِن أر ْمُس الدِّ : هو شر َْحرِن ْبُن أرَْحردر ْبُد الر  عر [. ور

: مَض ]784] ِعب  اْبُن ُمفالر : مَض ]788[. ور ْينربِيج الز  : مَض ]827[. ور يِّ اْبُن اْلُبرْسِ  [.922[. ور

ْيِه: ذثر ابن حجر (2) ور مج نِيرنة جرنالِس(. املعجنم املفهنرس  هبذا اإلسناد من أوله إىل سر امر ائِد سنمويه، يِف ثر ور ْيِه لن )فر أحد سامعر

(1272.) 

، أبننو سننعيد الكننويف، نزيننل مِنن، صنندوَّ  طننئ، خ  . التقريننب حييننى بننن سننليامن بننن حييننى بننن سننعيد اجُلْعِفننيج  (3)

(7564.) 

[ من 1198تفرد هبا حييى بن سليامن اجُلْعِفيج من بني أصحاب ابن وهب. وقد مَض احلديث ] ،«َأْو َلْيَلتِهِ »شاذ بذكر  (4)

، عن ابن وهب، هبذا اإلسناد، دون هذآل الزيادة.   طريق إبراهيم بن ُمنِْقذ 

: مَضنن ] ةر ْننزر ُن ْبننُن َحر ْيامر ننيراُء 741ُسننلر ْبننِد اهللِ احلرننافُِظ: هننو الضِّ ُبننو عر أر : ][. ور ِِنج الر ننْيدر . والص  اُد: 753امْلرْقننِديِسج احلرنند  [. ور

: هو ابن فارس، ثقة ]819] ر  ْعفر ْبُد اهللِ ْبُن جر عر ْيِه، ثقة، مَض ]836[. ور ور مج ْبِد اهللِ: هو سر ِعيُل ْبُن عر إِْسامر  [.1110[. ور

ْيِه يف فوائدآل، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وَل أجدآل  ور مج يف مطبوعنة فوائندآل، وقند مَضن احلنديث احلديث أخرجه سر

 [. وانظر التاِل.1110عن فوائدآل يف ختري  املصنِّف لن ]

ِعيل (5) ْكنر ْبنن عنيّل ْبنن إِْسنامر ْبند املجيند، املُْ  ُيوُسف ْبن أرَْحرد ْبن أيب بر نر ْبنن عر نُر، بقّينة النُرواة، أبنو عنيّل ْبنن ُعمر م  سننِد، امْلُعر

نرا   يِف وسن ْ  منه هر ا، وقد بردر ا، متعّففا ا ساثناا، فق ا جّي ُثم  الّصاحلّي، املعروف بابن غالية، ثان شيخا ط الُغُسوِّل، امْلُرر

 (.15/962هن(. تاريخ اإلسفال  )700ُعمرآل، ُثم  ثرُب وصُلح أمرآل، ما  سنة )
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اِدِر  ْبِد القر ى ْبُن عر ُموسر
يِلٌّ  ،(1) ، أبنا عر ِعيُد ْبُن أرَْحردر ، أننا  أنا سر لِّنُص ْبنُن أرَْحرندر ناِهر  امْلُخر ُبنو طر ، ثننا أر

نِمْعُت  بِينِه، سر نْن أر ، عر نْ   ةر ْبِن ُبكر مر ْرر ْن َمر ، عر ْهب  ، ثنا اْبُن ور
اِهيُم ْبُن ُمنِْقذ  ، ثنا إِْبرر

اِعد  يرى ْبُن صر ْ  حير

ْيف   ُيوُنسر ْبُن سر
ُة: إِ  ،(2) اِئشر ْت عر الر : قر الر يِِّب قر ِن اْبِن امْلُسر ُسولر اهللِ عر :  ن  رر نالر َمنا ِمنْن َينْوم  »قر

ُه َلَيْدُنو  .(3)« ُثمَّ ُيَباِهي ِِبُِم اْْلَََلئَِكوَ   َأْكَثَر َأْن ُيْعتَِق اهللُ َعبِيًدا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَو، َوإِنَّ

م  
ُه ُمْسلِ جر أرْخرر

(4)  : ادر زر ، ور ْهنب  نِن اْبنِن ور ، عر ناُرونر ْن هر : َمنا َأَراَد َهنُ َِلءِ »عر َُ /  .(5)«( َفَيُقنو

 /ب[130]

 

 وأما حديث عل بن أِّب طالب:

دُ  [1204] ا حُمرم  نر ر أرْخربر َْحرِن  فر ْبِد الر  ْبُن أرَْحردر ْبِن عر
ْبنِد  ،(6) ِحيِم ْبنِن عر ْبنِد النر  نُد ْبنُن عر أبنا حُمرم 

اِهيمر ْبِن أرَْحرندر  َْحرِن ْبُن إِْبرر ْبُد الر  اِحِد، أنا عر اْلور
ابِنُت ْبنُن  ،(7) نْت: أبننا ثر الر ُة اْبنرنُة أرَْحرندر قر أبننا ُشنْهدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيُخ  (1) نالِح  اجِلنييِلج الش  ناِدِر بنِن أريِب صر ْبنِد القر نى بنُن عر ن ُموسر
 ِْ ُبنو نر يِن، أر ِزينُل ، امْلُْسنُِد، ِضيراء الدِّ ، نر ، احلرنْنبريِلج اِديج ، ُثنم  البرْغندر

تربْ  اِر: ثر الر اْبُن الن ج  ، قر ْشقر ُر بنُن احلراِجنِب: ِدمر الر ُعمر قر الياا ِمنر الِعْلِم. ور انر خر ُه ثر ن  ْطُبوعاا الر برْأسر بِِه، إاِل  أر انر مر ثر نُْه، ور ُت عر

 )املُْ 
ِ
اء ى ِمنْن أرجنزر ِريِقه امْلُنْترقر ِمْعُت ِمْن طر ِه، قال الذهبي: سر

لِيُق بِِمرْيلِ ائِلر الر تر ذر ى بِرر انر ظِريفاا، ُيرمر لِّنِص(ثر ننرةر خر نا ر سر . مر

 (.22/150هن(. س  أعفال  النبفالء )618)

 ثذا، وصوابه: )يونس بن يوسف(. (2)

. وقد مَضن احلنديث ]12/504هو يف س  أعفال  النبفالء ) (3) ن  سر ْتناا، وقال الذهبي: إِْسنراُدآل حر مر ا ور نردا [ 1199( بمريله سر

يِّ  –من طريق عيل بن أَحد   ما سبق.، به. وانظر -وهو ابن الُبرْسِ

: مَض ] انر ْدرر : هو اْبُن البرن ا، مَض ]1006ابن بر ِعيُد ْبُن أرَْحردر سر  [.827[. ور

، ثقننة فاضننل، مَضنن 1198(. وانظننر: ختننري  ]436)-(1348صننحيح مسننلم ) (4) ْيننيِلج
ننِعيد  اأْلر نناُروُن: هننو اْبننُن سر [. هر

[1136.] 

ْرنراآل إىل مكانه املناسب هنا./أ[، وثتب باهلام129ما بني القوسني ذثرآل املصنف يف ] (5) ُر(، فنحن أخ  خ   ش األيمن: )ُيؤر

ِدّي، ترَجته يف معجم شيوخ الذهبي ) (6)  (.2/145َل أميزآل. ولعله: البرج 

َْحرِن بنِن إِْبنرر  (7) ْبُد النر   عر
د  ُبو حُمرم  يِن، أر اُء الدِّ ر ث، هبر دِّ اَِلُ، امْلُْفتِي، امْلُحر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر َْحرِن بنِن الش  ْبنِد النر  اِهيمر بنِن أرَْحرندر بنِن عر

نُْصور  امْلرْقنِديِسج  ِعيلر بِن مر ناِرُح )امْلُْقنِنِع(،إِْسامر ، شر ننرةر ) ، احلرنْنبريِلج نا ر سر ِب، مر ِصن اا بِامْلرنْذهر نانر بر هنن(. سن  أعنفال  624ثر

 (.22/269النبفالء )
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يِلِّ اْبن ، أنا أرُبو عر
ار  نرر ُبنْدر اِهيُم ْبنُن أرَْحرندر ُهنور اْبنُن ُعمر ، ثننا إِْبنرر

ناد  نْهِل اْبنُن ِزير ُبنو سر ، أننا أر انر ناذر ُن شر

ثِيِعيج  الور
د   ،(1) ْكُر ْبُن حُمرم  ثنا بر

ند   ،(2) ُبنو حُمرم  نيج أر نى الُقمِّ بِيُب ْبُن ِعيسر نا حر
اِهيُم ْبنُن  ،(3) ثننا إِْبنرر

م   ِمْقسر
يِلل  ،(4) ْيِد ْبِن عر ْن زر ُسنوُل اهللِ عر قرنفر رر : ور نالر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِنب  قر آِل عر دِّ ْن جر بِيِه، عر ْن أر  ، عر

ْفنِد اهللِ  بانا بِور ْرحر ُقنوُل: مر ُهنور ير الن اُس ُمْقبُِلنونر ور ةر ور فر رر ْو ر عر  ير
فرا   رر نا  –بِعر ثا ناُلوا  –ثرفالر نِذينر إِْن قر ال 

هُ  اءر ُْم ُدعر ْسترِجيُب هلر ير يضعفُأْعُطوا، ور تِنِه بِنأرْلِف أرْلنِف  (5) ْم، ور قر فر مر ِمنْن نر ْرهر ُجنِل ِمننُْهُم الندِّ لِلر 

 
ِ
ء نامر اىلر إىِلر الس  عر برطر اهلُل تر ِشي ُة هر ِذآِل العر انرْت هر ا ثر : إِذر الر ، ُثم  قر

نالر  -ِضْعف  ُثنم  قر
ُه ُهنور  (6) انر : ُسنْبحر

انِنِه، ُسنبْ  كر ُزولر ِمنْن مر ُم ِمْن أرْن ير لركِنن  أرْعظر ثناا، ور انِنِه، ثرفالر كر نُزولر ِمنْن مر ْن ير نُم ِمنْن أر ُه ُهنور أرْعظر انر حر

 
ِ
ء ْ ىلر الَّش  ُه إِْقبراُلُه عر ْأِس -ُهُبوطر نىلر رر ْع إاِل  عر قر ْ تر ةا ُأْلِقيرْت َلر ْو أرن  إِْبرر لر ِة: اْهبُِطوا، فر ِئكر فالر ُقوُل لِْلمر ، ير

ئِ  فالر ا مر يرُقوُل: ير : فر الر ، قر
لرك  : مر يرُقوُلونر ات فر اُؤوِِن ُشْعرياا ُغرْبا ِذينر جر  ال 

ِ
ء ُؤالر ْسأرُل ِعبراِدي هر ا ير تِي، مر كر

لُِبو ُقوُل: اْنقر : ُثم  ير الر ُْم. قر ْرُ  هلر فر ْد غر يرُقوُل: ُأْشِهُدُثْم أرِنِّ قر . فر ةر ْسأرُلونركر امْلرْغِفرر ، ير بِّ ا رر ْغُفوراا ير ا مر

ُكْم  ا  –لر ثا ترُكو-ثرفالر فرا   ، فر رر اُ  ِمْن عر ُع اإِلمر ْدفر ُن الري الرِيرُة ِحنير ير
(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ْبن حفص ْبن اجلهم ْبن واقد (1) اِهيم ْبن أرَْحرد ْبن ُعمر ُبنو إِْسنحر  إِْبرر ْبند اهلل ِ، أر اَّ النوثيعي، وثقنه الندارقطني، منا  ْبنن عر

 (.6/491هن(. تاريخ بغداد )289سنة )

"، وَل أجدآل.1883( وعند الشجري )20/279( )11432ورد  نسبته عند الطرباِن يف الكب  ) (2) ّ ِ  ( بن "الُقرر

، ثذا، وعند الشجري ) (3) يج "، وجاء عنندآل أيضناا يف بعنض أسنانيدآل )1883الُقمِّ ِميج بِينب  1162( )1661(: "العر (: "حر

ِم". وَل أجدآل. ْبِد احْلركر ْسِجِد عر اُ  مر  إِمر
د  ُبو حُمرم   أر

 َل أجدآل. (4)

 (.1883ثذا، وصوابه: "ويضاعف"، ثام عند الشجري ) (5)

 .جاء يف "مسند زيد": أن ه من قول زيد. ويف إحدى أسانيد الشجري: أنه من قول النبي  (6)

 يرويه عنه الضعفاء واملجاهيل، ولعل بعضهم يرسقه من بعض. . ومدارآل عىل زيد،موضوع (7)

ِل، مَض ] امر يِن اْبُن اْلكر ْمُس الدِّ اِحِد: هو شر ْبِد اْلور ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن عر اتِبرنُة، مضنت 1108حُمرم  ُة: هني الكر ُشنْهدر [. ور

: مَض ]741] ار  ابُِت ْبُن ُبنْدر ثر : مَض1190[. ور انر اذر ابن شر ْبنِد اهللِ 704 ][. ور نِد بنِن عر : هو أرَْحرُد بنُن حُمرم  ْهل  أرُبو سر [. ور

ط اُن، صدوَّ، مَض ] اد  القر : ثقة، مَضن ]928بِن ِزير يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب   بِن عر
نْيِ يِلِّ بِن احُلسر ْيُد بُن عر زر [. وأبنوآل 764[. ور

: هو زين العابدين، ثقة ثبت، مَض ]  [.1102عيلٌّ

 (.198يد )صهو يف مسند ز

= 
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ِة. / ] ْعِرفر ترْبُتُه لِْلمر ، ثر ْوُضوع  ل  مر
ِديث  براطِ ا حر ذر  .(1)/ب[ 131هر

 

 وأما حديث أم َسَلَمَو:

اِئِم،  [1205] ْبنِد الند  َْحرنُد ْبنُن عر ، أنا أر انر ْكِر اْبِن طرْرخر ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ر أرْخربر اثِنُر ْبنُن فر أننا ذر

، أننا  نانر ْبنِد امْلرلِنِك اْبنِن برِْشر ُد ْبنُن عر ، أنا حُمرم  وِريج ْبِد البراِقي الدج ُد ْبُن عر ، أبنا حُمرم  ةا ازر اِمل  إِجر ُبنو ثر أر

اُع ْبن ، ثننا ُشنجر اَّر ُد ْبنُن إِْسنحر ، ثنا حُمرم  اُبوِريج ْكر  الن ْيسر ُبو بر ، ثنا أر ُقْطنِيج ارر ِن الد  لِينِد احلرسر ُن اْلور
(2) 

نِْزُل اهلُل فِ  ْو   ير : نِْعمر ير ةر لرمر ْت ُأ ج سر الر : قر الر الِح  قر ْن أريِب صر ، عر انر نر ْبنر ِمْهرر ْيامر ِمْعُت ُسلر : سر الر يِه إىِلر قر

ةر  فر رر ْوُ  عر ْت: ير الر ت قر ْو   ُهور : أريج ير ْنيرا، ِقيلر  الدج
ِ
ء امر الس 

(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والشننجري يف األمنناِل اخلميسننية 69ثننام يف الغرائننب امللتقطننة البننن حجننر )َّ –وأخرجننه الننديلمي يف الفننردوس  =

 ( من طريق زيد، به، واختِآل ابن حجر.1664( إىل )1659)

 ( َمتِا، وعزاآل إىل الديلمي.12391( وثنز العامل )6502وهو يف الفردوس بمأثور اخلطاب )

ِريج ه جر ، قنال ابنن حجنر: ثنان ممنن ذا: هو املرشد باهلل أبو احلسن حييى بن احلسني بن إسامعيل بن زيد النرازيوالش 

هنن(. لسنان املينزان 479عني باحلنديث إال أننه مبتندع، ثنان مفتني الزيدينة ومقندمهم وعناملهم، تنويف بنالري سننة )

 ه باملبتدع: َل أجد فيه توثيقا.(، ومع وصف8/427)

[؛ لتعلقنه بنذاك املكنان، ويوجند عند  1195/أ[ احتو  عىل حنديث واحند فقنط، ثتبنناآل بنرقم ]131إن اللوحة ] (1)

.  ترتيب يف اللوحترنْيِ املاضيترنْيِ

ُكوِِنج  (2) ْيس  الس  لِيِد بِن قر اُع بُن الور ، صدوَّ ورع له أوها ، ع. التقريب )ُشجر ْدر  الُكويِفج ُبو بر  (.2750، أر

اِد، مَضن ]1066رجال اإلسناد إىل الدارقطني: مضوا ] (3) ِد بِن ِزير ْبُد اهللِ بُن حُمرم  : هو عر اُبوِريج ْكر  الن ْيسر ُبو بر أر [. 949[. ور

اِِنج  ناغر : هنو الص  اَّر ُد ْبُن إِْسنحر حُمرم  ُن، ثقنة ثبنت، مَضن 921: ثقنة ثبنت، مَضن ]ور نام  اُن الس  ْثنور : هنو ذر نالِح  ُبنو صر أر [. ور

[836.] 

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. 95احلديث أخرجه الدارقطني يف النزول )

 ( من طريق الدارقطني، به.188وأخرجه أبو موسى املديني يف اللطائف من علو  املعارف )

( من طريق حكيم بن حزا ، عن األعمش، نحنوآل. وحكنيم: َل 98من مسند الفردوس )َّوهو يف الغرائب امللتقطة 

 أجدآل.

( من طريق أَحد بن صالح املِي وإبراهيم بن ُمنِْقنذ  واللفنظ 36، ح45وأخرجه الصابوِن يف عقيدة السلف )ص

بِينِه، عنن حم نْن أر ، عر نْ   نةر ْبنِن ُبكر مر ْرر نْن َمر ، بنه. مند بنن املنكندر، عنن أ  سنلمة له، ثفالَها عن عبد اهلل بنن وهنب، عر

= 
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شِ  ِن األرْعمر اآُل عر ور . رر ِرير  جر  ور
الِد  ا: ُعْقبرُة ْبُن خر  أرْيضا

 

 أما حديث ُعْقَبَو:

َْحرِن ْبُن ُيوُسفر فر  [1206] ْبُد الر  نرا عر ر ناِوِر أرْخربر ْعُقوبر ْبنِن امْلُجر ، أبنا ُيوُسُف ْبُن ير
نا  ،(1) نر ْنبرأر أر

نيِلل  نِد ْبنِن عر ُن ْبنُن حُمرم  ْيامر ُسلر
نمر  ،(2) ِعيُل ْبنُن أرَْحرندر الس  نِن أننا إِْسنامر ْبنُد اهللِ ْبنُن احلرسر ، أبننا عر نِْديج ْرقر

ُل  اخلرفال 
اُذ  ،(3) ْزدر ، أبنا ير ِِنج الر ْيدر أبنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن أرَْحردر الص 

اتُِب  (4) َْحرِن اْلكر ْبِد الر  ْبُن عر
ُبنو  ،(5) ثننا أر

ننْن أريِب  ننِش، عر ننِن األرْعمر ، عر
الِنند  ، ثنننا ُعْقبرننُة ْبننُن خر نن ج  األرشر

ننِعْيد  ننْت: سر الر ةر قر ننلرمر ننْن ُأ ِّ سر ، عر ننالِح   صر

ننننْت: الر ت قر ننننْو   ُهننننور أريج ير نننناُلوا: ور ْنيرا. قر  النننندج
ِ
ء ننننامر نْننننِزُل اهلُل فِيننننِه إىِلر الس  ننننْو   ير  نِْعننننمر اْليرننننْوُ  ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتصحف يف املطبوعنة "ابنن منقنذ" إىل "ابنن املننذر"، والتصنويب منن طبعنة دار العاصنمة بالريناض بتحقينق نناْص  =

 (، ومن الغرائب امللتقطة.226اجلديع )ص

ر طرينق منن طرينق الصنابوِن بنذث -(  98ثام يف الغرائب امللتقطة البن حجر )َّ -وأخرجه الديلمي يف الفردوس 

 (.6769ابن ُمنِْقذ  فحسب، لكنه مرفوع. وهو يف الفردوس بمأثور اخلطاب )

نْن ُأ ِّ 137وأخرجه عريامن الدارمي يف الرد عىل اجلهمية ) اِصِم ْبِن أريِب الن ُجنوِد، عر ْن عر ، عر م  ةر ْبِن ِمْقسر ( من طريق ُمِغْ ر

، به، موقوفاا. وانظر احلديريني اَتيني. ةر لرمر  سر

اِورِ يُ  (1) يِلل اْبُن امْلُجر ِد ْبِن عر ْعُقوبر ْبِن حُمرم  ِزيِر أريِب ُيوُسفر ير ُبنو وُسُف اْبُن اْلور يِن أر ْجنُم الندِّ اِضنُل نر ئِيُس اْلفر نُر النر  م  نْتِح  امْلُعر اْلفر

، صاحب عبادة ودين، وانقطع بموته إسناد عنال، منا  سننة  ، فاضفالا ا جليفالا اتُِب، ثان شيخا ْشِقيج اْلكر مر ْيبراِِنج الدِّ الش 

 (.2/396( معجم الشيوخ الكب  للذهبي )15/675هن(. تاريخ اإلسفال  )690)

ن بن حممد بن عيل بن أيب سعد (2) ْيامر نانر ُسلر ب ناد، ثر ، وُيعنرف بنابن الل  نويِفّ اِدّي الصج ُبو الفضنل امْلرْوصنيل ُثنم  البرْغندر ، الفقيه أر

ا دّيناا، ما  سنة ) انر صُدوقا ثر امع، عاِل اإلسناد، ور  (.13/337هن(. تاريخ اإلسفال  )612صحيحر الس 

ُدوَُّ، أر  (3) الُِح، الص  ْيُخ، الص  اِديج الش  ِن البرْغندر ِد بِن احلرسر ِن بِن حُمرم   احلرسر
د  ْبُد اهللِ اْبُن احلرافِِظ أريِب حُمرم  اِسِم عر ُل، ُبو القر ، اخلرنفال 

ترْبُت عر  يُب:ثر
الر اخلرطِ ُبنوْ قر رر بِِه أر ك  ِع، بر امر ِحيحر الس  ُدوقاا، صر احِلاا صر انر صر : ثر اِِنج ْمعر  الس 

ْعد  الر أرُبو سر قر ُدوقاا. ور انر صر ثر آُل، نُْه ور

ة. تويف سنة ) : ثِقر ونر ُ ْ الر اْبُن خر قر ريُِ . ور نُْه الكر ت ى نقل عر رر حر ُعمِّ ُه، ور عر م  سر  (.18/368هن(. س  أعفال  النبفالء )470ور

 ثذا، آخرها ذال معجمة. (4)

، أبو حُممد الكاتب، مروزي األصل، ذثرآل يوسنف القنواس يِف َجلنة شنيوخه يزداد بن عبد الرَحن بن حممد بن يزداد (5)

 (.7/541سفال  )( تاريخ اإل16/518هن(. تاريخ بغداد )327الريقا ، وقال الذهبي: ثقة. تويف سنة )
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ةر  فر رر ْوُ  عر ير
(1). 

ا أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   [1207] نر ر نْ أرْخربر ْبِد البراِقي، أنا ، أر ُد ْبُن عر ب اِك، أبنا حُمرم  ُد اْبُن الس  ا حُمرم  نر برأر

َْحر  ْبنُد النر  ، أننا عر نرر ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم  يج احلرافُِظ، أبنا عر
ِ
اِسِم الط ربر ، ثنا أرُبو القر يِلل ِن ْبنُن أرَْحرُد ْبُن عر

ِزيدر  ب اُس ْبُن ير ، أنا اْلعر اتِم  اَّر أريِب حر اُن ْبُن إِْسحر ْرور ، أبنا مر
ِعيلر  ،(2) ُد ْبنُن أريِب إِْسنامر أنا حُمرم 

نْن  ،(3) عر

َْحرِن  ْبِد الر  ةر ْبِن عر ْيريرمر خر
ُسوُل اهللِ  ،(4) الر رر ْت: قر الر ةر قر لرمر ْن ُأ ِّ سر ََمِء  إِنَّ اهللَ : »عر َُ إَِ  السَّ َينِْز

ْنَيا َفُيَباِهي بَِأْهِل َعَرفَ  : الد  َُ ا، َيا َأْهنَل َعَرَفنَو "َو َمََلئَِكَتُه َفَيُقو ْبً َِ اْنُظُروا إَِ  ِعَباِدي َأَتْوِِّن ُشْعًثا 

َُ َلَكمْ  َفْر َِ  .(5)"« َقْد 

 

 وأما حديث أن : 

افر  [1208] نر ر ْضِل احلراثُِم ُحُضوراا  أرْخربر الِنب  أرُبو الفر اِسُم ْبُن أريِب غر القر نا ور نر ْنبرأر : أر ناالا ا قر عا نامر سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مَض ] (1) َْحرِن ْبُن ُيوُسفر ْبُد الر  : مَضن ]1046عر نِْديِّ ْرقر نمر ِعيُل اْبنُن الس  إِْسامر : مَضن 760[. ور ِِنج الر نْيدر ُعبرْينُد اهللِ الص  [. ور

، املُْ 1083] ُكوِِنج  الس 
ْسُعود  ُبو مر الِِد هو أر ُعْقبرُة ْبُن خر : ثقة. ور  األرشر ج

ِعيد  أرُبو سر ُر، صدوَّ، سبقا ][. ور د   [.1138جر

 األرشر ج يف "جزء فيه من حديريه" )
ِعيد   ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.21احلديث أخرجه أرُبو سر

اتِنُب. وأخرجنه الفاللكنائي يف ُشح أصنول 96وأخرجه الدارقطني يف النزول ) َْحرِن اْلكر ْبنِد النر  اُد ْبنُن عر نْزدر نرا ير ثر ند  ( حر

. قناال: ثننا ( أرْخ 768االعتقاد ) ناتِم  َْحرِن ْبنُن أريِب حر ْبُد الر  ، أنا عر يج ِ  الط ربر
اِمد  يِلِّ ْبِن حر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ا حُمرم  نر ر نِعْيد  ربر ُبنو سر أر

: َل أجدآل. وانظر السابق والتاِل. يج ِ ، به. الط ربر  األرشر ج

". وهو ثقة حنافظ، وثنان يندلِّس ثذا يف األصل وعند الفاللكائي، وَل أجدآل. والذي عند ال (2) ةر اِوير اُن ْبُن ُمعر ْرور فاثهي: "مر

 [.1013أسامء الشيوخ، مَض ]

لرِميج  (3)  السج
اِشد  ِعيلر رر ُد ْبُن أريِب إِْسامر  (.5741الُكويِف، ثقة،   د س. التقريب ) حُمرم 

ةر اجُلْعِفيج خر  (4) رْبر َْحرِن بِن أريِب سر ْبِد الر  ُة بُن عر ، ثقة، وثان يرسل، ع. التقريب )ْيريرمر  (.1773، الُكويِفج

: 1191رجاله إىل ابن أيب حاتم: مضوا ] (5) ِزْيدر ب اُس ْبُن ير العر ، صدوَّ  طئ، مَض ][. ور اِِنج ْيِه البرْحرر ور ب اسر  [.793هو عر

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.767احلديث أخرجه الفاللكائي يف ُشح أصول االعتقاد )

نِد ْبنِن أريِب 2746وأخرجه الفاثهي يف أخبار مكة ) نْن حُمرم  ، عر نةر اِوير اُن ْبُن ُمعر ْرور ، ثنا مر رر ُد ْبُن أريِب ُعمر ، ( ثنا حُمرم  ِعيلر  إِْسنامر

، صنندوَّ، صننن ف املسننند، مَضنن ] ِِنج نندر : هننو العر ننرر ننُد ْبننُن أريِب ُعمر [. وانظننر: 1164بننه، موقوفننا. ورجالننه ثقننا ، حُمرم 

. نْيِ  احلديريرنْيِ السابقر
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 ْ آل حمر نْدر اِهيمر ْبِن مر ءُ  –ُموُد ْبُن إِْبرر ُأْختراآُل أرْسنامر ْضِل: ور ادر أرُبو الفر اُء  (1) زر َُحرنْ ر ور
اِهيمر ْبنِن  (2) اِْبنرترنا إِْبنرر

آل  نْدر نرر ْبنِن -مر ِد ْبنِن ُعمر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم  اُلوا: أبنا أرُبو اخلرْ ِ حُمرم  ِعيُل ْبنُن البراْغبرناِن، أبننا إِْسنامر ، قر

ِعييِلج  ةر اإِلْسامر در ْسعر مر
 امْلُنِِ يج  ،(3)

د  اِحِد ْبُن حُمرم  ْبُد اْلور نا عر
 نا ]ح[ ،(4)

نرا)ور  ر يِلِّ الِعّز  أرْخربر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن عر حُمرم 
ِعيُل  (5) : أبنا إِْسامر االر انر قر ْكِر اْبِن طرْرخر ُد ْبُن أريِب بر حُمرم  ور

اهِ    يمر ْبُن إِْبرر
ِ
الِنب  اْبنُن البرن ناء ، أنا أرُبو غر ر  م  ِد ْبِن ُمعر ُر ْبُن حُمرم  ، أنا ُعمر الت ُنوِخيج

ند   ،(6) ُبنو حُمرم  أبننا أر

ِريج  يِلل اجْلرْوهر ُن ْبُن عر : احْلرسر الر ا  -أبنا  قر قر فر اُب  (7)( -ُثم  ات  انر الْض   رر ْبِن ِعْمرر نْيُ ْبُن ُعمر احْلُسر
(8)، 

ْيب  البرْلِخيج  ِد ْبِن ُشعر اِمُد ْبُن حُمرم  نا حر
ى  ،(9) ُم ْبُن ُمْوسر ثنا احلركر

الِند   ،(10) ط اُف ْبنُن خر  ،(11)ثنا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل (1) نْدر  (.1790( ذيل التقييد )13/915هن(. تاريخ اإلسفال  )630، ماتت سنة )أسامء بنت إبراهيم بن ُسْفيان بن مر

 (.1802( ذيل التقييد )13/918(. تاريخ اإلسفال  )630ثانت أثرب من أخيها حممود، ماتت سنة ) (2)

نناِ  ا (3) ِعيلر اْبننِن اإِلمر ةر بننِن إِْسننامر در ْسننعر ِعيُل بننُن مر اِسننِم إِْسننامر ُبننو القر يُس، أر
ئِ نناُ ، امْلُْفتِنني، الننر  ِعييِلج اإِلمر  اإِلْسننامر

ْكننر  بِننِ  أريِب بر ، لكر

ننرةر  ا ر سر ُة الِعْلم، مر عر سر الن رير ور ُه الن ْظُم ور يغاا، لر
لِ اِعظاا، بر اماا، ور ، إِمر ظ اما انر صدراا، ُمعر ، ثر اِِنج هنن(. سن  أعنفال  477) اجلُْرجر

 (.18/564النبفالء )

ِر ْبِن ُمنِ   امْلُنِِ يج  (4) ْعفر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن جر اِحِد ْبُن حُمرم  ْبُد اْلور ارُ عر  اْلبرنز 
ند  ُبنو حُمرم  نُة  ، أر نْدُل الريِّقر نافِِر: اْلعر ْبنُد الغر نالر عر ، قر ناِِنج اجْلُْرجر

. ما  سنة ) ْسُتور   (.331، 9/321( تاريخ اإلسفال  )1114هن(. املنتخب من ثتاب السياَّ )420األرِمنُي، مر

 ثذا، وَل أجدآل. (5)

الِنب  أرَْحرندُ  (6) ُبنو غر ، أر ادر ْغندر نُة، ُمْسننُِد بر نالُِح، الريِّقر ْيُخ الص  ْبنِد اهللِ بنن البرن ناء  الش  نن بنن أرَْحرندر بنِن عر نيِلل احلرسر ناِ  أريِب عر ابنُن اإِلمر

اِدّي  نرالبرْغدر ا ر سر اِ ، مر ا الريِّقر اير قر انر ِمْن بر ، ثر  (.19/603هن(. س  أعفال  النبفالء )527ةر )، احلرنْبريِلّ

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، ثم ثتب بعدآل: "صح". (7)

انر ْبِن ُحبرْيش   (8) رر بن ِعْمرر نْي ْبن ُعمر اُب، يعنرف بناباحْلُسر ْبِد اهلل ِ الْض   ُبو عر نالر األزهنري: ثقنة. منا  سننة ، أر نيِر، قر ِ ن الْض 

 (.8/519( تاريخ اإلسفال  )8/639هن(. تاريخ بغداد )381)

نْ   البرْلِخنّي  (9) ْيِب بنِن ُزهر نِد بنِن ُشنعر اِمنُد بنُن حُمرم  ب اِس، حر ُبو العر ُث، الري ْبُت، أر دِّ اُ ، امْلُحر نُه  اإِلمر قر ث  دِّب، ور اِدّي، امْلُنؤر ُثنم  البرْغندر

، ما  سنة ) ا امْلُْسنِِدينر اير قر انر ِمْن بر ثر ْ آُل، ور غر ُقْطنِيج ور ارر ( إرشناد القنايص 14/291هن(. سن  أعنفال  الننبفالء )309الد 

 (.340والداِن )

ْ   البرغْ  (10) ى بِن أريِب ُزهر ُم بُن ُمْوسر اِديج احلركر اِهُد، صدوَّ. التقريب )در اُز، الز  ، البرز  نْطرِريج الِح  القر  (.1462، أرُبو صر

ِ ج امْلرْخُزْوِميج  (11) اِص الُقرر ْبِد اهللِ بِن العر الِِد بِن عر ط اُف بُن خر ، صدوَّ هيم. التقريب )عر ِِنج انر امْلردر ْفور  (.4612، أرُبو صر
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افِع   ِعيلر ْبِن رر ْن إِْسامر عر
نرِس بْ  ،(1) ْن أر ْيِه يِف عر لر ىل  اهلُل عر ُسوِل اهللِ صر عر رر : ُثنُْت أرْمَِّش مر الر الِك  قر ِن مر

سر  اءا حر ُه ُدعر ا لر ور عر در ْيِه، ور لر ل امر عر ، فرسر
ِقيف  ُجل  ِمْن ثر رر اِر ور ُجل  ِمنر اأْلرْنصر اآُل رر تر أر ْسِجِد اخلرْيِف، فر ناا، مر

ُسولر اهللِ نرْسأرلُ  ا رر : ِجْئنرا ير االر : ُثم  قر الر ، قر ُتُكََم بََِم ِجْئُتََم َتْسنَأَِلِِّن َعنْنُه َفَعْلنُ  »كر ..« إِْن ِشْئُتََم َأْخَبْ

فِيِه:  ، ور رر احلرِديثر ثر ذر نا ُوُقوُفنَك َعِشنيََّو َعَرَفنَو، َفنإِنَّ اهللَ»..ور ْنَيا ُثنمَّ   َوَأمَّ نََمِء الند  نبُِ  إَِ  السَّ ََيْ

َُ ُيَباِهي اهللُ بُِكُم اْْلَََلئَِكوَ  ، َيْرُجنوَن  :، َيُقو َهنُ َِلِء ِعَبناِدي، َجناُؤوِِّن ُشنْعًثا ِمنْن ُكنلي َفنج  َعِمينق 

تِي َوَمْغِفَرِِت   احلرِديث. (2)..« َرْْحَ

ُة ح [1209] ِريمر ، أبنا ثر ر  ف  اِسُم ْبُن ُمظر ا القر نر ر  أرْخربر

ْيز   ا أرَْحرُد اْبُن ُمزر نر ر أرْخربر ور
ِفي ُة  (3) ، أبنتا صر ةر امر بِحر

ةر ُأْخ  (4) ِريمر اِب  -ُت ثر ه  ْبُد الور ترا:  -ابنتا عر الر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ضعيف احلفظ. التقريب ) (1) افِع  ا رر بر ن ى أر ، ُيكر اصج ِِنج القر اِريج امْلردر ْنصر
ْيِمر  األر افِع  ْبِن ُعور ِعيُل ْبُن رر  (.442إِْسامر

 .، ابن رافع َل يسمع من أنس إسناده ضعيف، وهو منقطْ (2)

: مَضن ]764احلاثم وابن أيب غالب وابن منندآل والبراْغبرناُن: مضنوا ] نانر اْبنِن طرْرخر : مَضن ]1066[. ور ِريج اجلرنْوهر [. 755[. ور

، مَض ] ِعيُل اْبُن أريِب اْليرُْسِ : هو إِْسامر الت نُوِخيج ُر ْبُن 924ور ُعمر ذر، مَض ][. ور زر ْ : هو اْبُن طرربر ر  م  ِد ْبِن ُمعر  [.767حُمرم 

د   د  ( 61)( ومن طريقه الطرباِن يف األحادينث الطنوال 1131( )448( )80ثام يف املطالب العالية ) –وأخرجه ُمسر

ثر 7 - 2/5( وأخرجننه أبننو الولينند األزرقنني يف أخبننار مكننة )295 - 6/294والبيهقنني يف دالئننل النبننوة ) نند  نِي ( حر

ي. وأخرجه الطرباِن يف األحاديث الطوال ) دِّ ناِل. وأخرجنه املوفنق ابنن قدامنة يف 61جر اِج ْبنِن امْلِنْهر ج  ( من طريق حر

ب( والشنجري يف األمناِل اخلميسنية -/أ69حنديث([ )َّ - 248"جزء فيه فضل يو  الرتوية وعرفه" ]الظاهرينة )

. أربعتهم:718)   ْ ِد ْبِن ُبكر ، هبذا اإلسناد. ( من طريق حُمرم  ط اف   عن عر

نْعِف 2540وأوردآل البوص ي يف إحتاف اخل ة املهرة ) ، لِضر
نِعيف   ضر

نرد  اِِنج بِسر ْصبرهر
اأْلر اُر ور اْلبرز  د  ور د  اآُل ُمسر ور ( وقال: "رر

" اهن. أقول: قد رواآل ابن قدامة والشجري من طريق أيب الشيخ األصبهاِن. افِع  ِعيلر ْبِن رر  إِْسامر

ن رافع توبع بمتابعا  ال يفرح هبا، انظر تفصيله ومتنا  خترجينه يف املطالنب العالينة. وقند مَضن منن حنديث ابنن واب

 [. وانظر التاِل.1194عمر ]

ِويج  (3) ْيز  احلرمر ، تاج الندين أبنو العبناس، ُولِندر أَحد بن إدريس بن حممد بن أيب الفرج مفرج بن إدريس بن احلسني بن ُمزر

هنن(، وانفنرد برواينة أشنياء، 680هن(، وأحْض عىل صفية بنت عبد الوهاب، قنرأ علينه ابنن تيمينة سننة )643سنة )

هنن(. الندرر 733مضنان سننة )ورحله إليه الطلبة، وثان دينا وقورا رئيسا صيناا، ذثر لوزارة َحاة، وتويف يف تاسنع ر

 (.280الكامنة )

ةُ  (4) ِدي  يِلِّ بِن اخلرِْضِ األرسر اِب بِن عر ه  ْبِد الور ْدِل عر ِفي ُة بِنُْت العر ةر صر ْزر ُة، ُأ ج َحر يلر
ُة اجلرلِ ر  مر ُة، امْلُعر ِوي  ْشقي ُة، ُثم  احلرمر مر ُة، الدِّ ي  ِ ْ بر ، الزج

= 
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ْبنِد الور  رر اْبُن عر ، أنا أرُبو ُعمر اِِنج اِحِد الُبزر ْبِد الور ُر ْبُن عر هِّ ِن، أنا امْلُطر ْسُعْوُد ْبُن احلرسر نرا مر
ْنبرأر ناِب، ننا أر ه 

اُف  ننح  ننيِلل الص  ُبننو عر أر
اقُ  ،(1) عر ْيرر ننِريِم ُهننور النند  ْبننُد الكر وِِلج نننا عر

ب   (2) ننىلر أريِب ُمْصننعر ْأُ  عر ننرر : قر ننالر قر

ْهِريِّ  الزج
ُسنوُل اهللِ  ،(3) نالر رر : قر الر ْن أرنرس  قر ، عر افِع  ِعيلر ْبِن رر ْن إِْسامر ، عر

الِد  ط اِف ْبِن خر ْن عر : عر

نبُِ  إَِ  » ا ُوُقوُفَك َعِشيََّو َعَرَفَو، َفإِنَّ اهللَ َتَباَرَ  َوَتَعاَ  ََيْ ْنَيا، َفُيَبناِهي بُِكنُم اْْلََلئَِكنوَ  َأمَّ ، َسنََمِء الند 

 : َُ تِي َوَمْغِفَرِِت، َفَلنْو َكاَننْ   َهُ ِلِء ِعَباِدي، َجاُؤوا ُشْعًثا ِمنْ "َفَيُقو ُكلي َفج  َعِميق  َيْرُجوَن َرْْحَ

ْم، َأفِيُضوا ِعَباِدي َمْغُفورً  ا ََمُ ْمِل، َوَكَعَدِد اْلَقْطِر، َوَكَزَبِد الَبْحِر، َلَغَفْرُُتَ ْم بَِعَدِد الرَّ ا َلُكنْم، ُذُنوُِبُ

 .(4)« "َوَمِن اْسَتْغَفَر َلُكمْ 

ا حُمر  [1210] نر ر انر أرْخربر نر  ُد ْبُن قراِِض حر م 
(5)،  : ناالر رر قر

ناثِ سر َْحرنُد اْبنُن عر أر ْمُتنوِِنج ور نيِلٌّ الل  أننا عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ماتننت سنننة ) = ْ  أرشننيراءر ور رر ننا، ور ْيهر احتِنني ر إِلر ننا، ور ننالر ُعُمُرهر ، طر ننةر ِريمر ِة ثر ننيخر هننن(. سنن  أعننفال  النننبفالء 646ُأْخننُت الش 

(23/270.) 

اِهيمر ا (1) ِد ْبِن إِْبرر يِلل أرَْحرُد ْبُن حُمرم  ُبو عر اُف أر ح  ، لص  نة  ، ثِقر انِيِّنير اأْلرْصنبرهر اِقيِّنير ور نِن اْلِعنرر ريُِ  احْلرِديِث عر ْيخ  ثر ، قال أبو الشيخ: شر

نرةر ) ا ر سر  (.7/676( تاريخ اإلسفال  )4/277هن(. طبقا  املحدثني بأصبهان )334مر

اُقوِِلج اإِلمر  (2) عر ْيرر انر الد  اِد بِن ِعْمرر ِريِم بُن اهلرْيريرِم بِن ِزير ْبُد الكر يرى عر ْ ُة، أرُبو حير نالر اُ ، احلرافُِظ، احُلج  ناُن، قر ط  ، القر اِديج ، ُثنم  البرْغندر

. منا  سننة )أرَْحر  ْبنت  نة  ثر ينُب: ثِقر
نالر اخلرطِ قر ْأُموناا. ور ةا مر انر ثِقر ثر نُْه، ور ترْبنرا عر اِِض: ثر اِمل  القر هنن(. سن  أعنفال  278ُد بُن ثر

 (.13/335النبفالء )

ةر  (3) ارر اِسِم بِن احلراِرِث بِن ُزرر ْكر  القر ،  أرَْحرُد بُن أريِب بر ْهنِريج ب  الزج ُبنو ُمْصنعر ، أر ِ ج  الُقنرر
نْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  ِب بِن عر بِن ُمْصعر

ةر للفتوى بالرأي، ع. التقريب ) ْيريرمر ُه أبو خر ابر ، صدوَّ فقيه، عر ِِنج  (.17امْلردر

اِسننُم ْبننُن ُمظر إسننناده ضننعيف كسننابقه (4) : مَضنن ]. اْلقر ننر  ننُة: مضننت ]766ف  ِريمر ثر ِج 964[. ور ننرر ُبننو الفر : هننو أر ْسننُعود  مر [. ور

: سبقا ] اِِنج . وشيخه الُبزر ِفيج ناِب 910الري قر ه  ْبنِد اْلور ِد ْبِن أرَْحرندر ْبنِن عر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  اِب: هو عر ه  ْبِد الور رر اْبُن عر ُبو ُعمر أر [. ور

لرِميج   [.892، مَض ]السج

اِب يف جزء فيه من أحاديريه عن شنيوخه ) ه  ْبِد الور رر اْبُن عر ُبو ُعمر ( ]طبنع ضنمن 1025، ح1/344احلديث أخرجه أر

 طريقه أخرجه املصنِّف. جموع باسم: الفوائد البن مندآل، بتحقيق: خفالف حممود عبد السميع[ ومن

 3772/ب( ]الظاهرينة، جمنوع رقنم 16)َّ "أحاديرينه"وأخرجه أبو عبد اهلل حممد بن أيب نِن املكني البلخني يف 

د  35جاميع العمرية  –عا   ِريِم، به. وانظر ما سبق، والتاِل.[ قال: حر ْبُد الكر نرا عر  ثر

، شمس الدين ابن قاِض حران، ثان متصدرا بجامع َحناة، منا  حممد بن عبد الغني بن حممد بن يعقوب بن إلياس (5)

 (.1397هن(. الدرر الكامنة )718يف صفر سنة )
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اِِنج  ارر  الر 
ْكر  ُد ْبُن أريِب بر ا حُمرم  نر ْنبرأر أر

اِِنج  ،(1) ْفُتور يِِّب الل  أنا أرُبو الط 
ْضنِل اْبنِن  ،(2) ِعْيُل ْبنُن الفر أننا إِْسنامر

ْلِحنيج أن ،(3)األرْخِشيِذ  ةر الط  َْحرِن ْبُن طرْلحر ْبُد الر  رر عر ، أنا أرُبو ُعمر اِِنج ْرقر
ْضِل البراطِ ا أرَْحرُد ْبُن الفر

(4)، 

ْضُل ْبُن اخلرِصيِب  ثنا الفر
ِِنج  ،(5) ْهِريج امْلردر ب  الزج ُة ْبُن أريِب ُمْصعر ارر رر ُزرر ثنا أرُبو ُعمر

نِي أريِب،  ،(6) ثر د  حر

ط اِف  ِن العر ُسنولر اهللِ  عر ، أرن  رر
الِنك  نرِس ْبِن مر ْن أر ، عر افِع  ِعيلر ْبِن رر ْن إِْسامر ، عر

الِد  : ْبِن خر نالر . .قر

رر احلرِديثر ).......(  ثر فرذر
فِيِه:  ،(7) ْنَيا، »ور نََمِء الند  نبُِ  إَِ  السَّ ا ُوُقوُفَك َعِشيََّو َعَرَفَو، َفإِنَّ اهللَ ََيْ َأمَّ

: ْْلََلئَِكوَ َفُيَباِهي بُِكُم ا َُ ِمنْن ُكنلي َفنج  َعِمينق   (8) َهُ ِلِء ِعَبناِدي، َخَرُجنوا ُشنْعًثا ُسنْعًفا"، َفَيُقو

تِي..  احلرِديث. (9) «"َيْرُجوَن َرْْحَ

 

 وأما حديث ابن عباِ:

ُة ْبُن ُبْخت   [1211] لرمر نرا سر ثر د  : حر ْعنربِيج الر اْلقر قر نْوُ   ،(10) فر : ير ب ناس  نِن اْبنِن عر ، عر ةر ْن ِعْكِرمر عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َل أجدآل. (1)

د ْبن شجاع ْبن أرَْحرد ْبن عيل (2) د ْبن حُمرم  اِِنج األصنبهاِن، طلنب بنفسنه، وثتنب، وقنرأ، تنويف سننة حُمرم  ْفُتور يِِّب الل  ُبو الط  ، أر

 (.2/42(. وانظر: ذيل تاريخ مدينة السفال  البن الدبيريي )12/603هن(. تاريخ اإلسفال  )577)

ْعد  إِ  (3) بُِ ، أرُبو سر ْيُخ، األرِمنُي، امْلُْسنُِد الكر اِِنّ الش  نيِلِّ بنن األرْخِشنيِذ األرْصنبرهر نِد بنِن عر ْضنِل بنِن أرَْحرندر بنِن حُمرم  ِعيُل بنُن الفر ، ْسامر

اِِنّ  ْمعر الر الس  اج، قر ُف بِالرس   ُيْعرر ة، موثوقاا بِِه. منا  سننة )الت اِجر، ور اير ور اِسعر الرِّ انر ور هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 524: ثر

(19/555.) 

ر التيميج الط ْلحي (4) ُبو ُعمر د ْبن عيسى، أر َْحرن ْبن طلحة ْبن حُمرم  ْبد الر  هن( تناريخ اإلسنفال  395اإْلصبهاِن، ما  سنة ) عر

(8/752.) 

اِِنج  (5) ْصنبرهر
ن األر  ِْ ب ناِس بنِن نر ْضنُل بنُن اخلرِصنيِب بنِن العر ب ناِس الفر ُبنو العر اُل، أر ح  ُدوَُّ، الر  ُث، الص  دِّ ، ِمنْن امْلُحر اِِنج نرر ْعفر ، الز 

نرةر ) ر سر ، ُتُويفِّ انِيِّنير اِهِ  األرْصبرهر شر  (.14/551هن(. س  أعفال  النبفالء )319مر

 َل أجدآل. (6)

 مقدار ثفالث أو أربع ثلام  َل أستطع قراءهتا. (7)

نوْ  (8) اَّ  حر اُف: ُشنقر نعر ُف والسج نعر ا(: بمعنى "ُشْعرياا". قال يف اللسنان: الس  . لسنان العنرب )ُسْعفا ث  نعج ن وترشر رشج  قر ُفنِر وتر لر الظج

ة: سعف.9/152)  ( ماد 

ْمُتوِِنج وأَحد بن عساثر: سبقا ]إسناده ضعيف كسابَقْيهِ  (9) : مَض ]877. الل  اِِنج البراطِْرقر  [.892[. ور

ا. وقنال اْبننُ  (10) ، قال أَحد: ما أرى بحديريه بأسا ُْزو   نِي َمر ْوىلر بر ، مر ِِنج : ثقنة. وقنال أبنو داود السجسنتاِن: ثقنة.  امْلردر ِعنني  مر

= 
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نِْزُل اهلُل اِة، ير ْوُ  امْلُبراهر ُهور ير ، ور ةر فر رر ْوُ  عر  ير
ِ
ْنيرا احلر ِّ األرْثربر  الدج

ِ
ء امر  إىِلر الس 

 /أ[132/ ] .(1)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال أبو حاتم: ال بأس به. وقال ابن سعد: "ثان ثبتاا"، وذثرآل ابن ِحب انر يف "الريقا . =

( التناريخ الكبن  3482(   اخلانجي. العلل ومعرفنة الرجنال رواينة عبند اهلل )7/578ترَجته: طبقا  ابن سعد )

( تناريخ اإلسنفال  6/399( الريقا  البن حبنان )4/156اجلرح والتعديل )( 1493( سؤاال  اَجري )4/82)

 (.340( التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )5/59( الريقا  ممن َل يقع يف الكتب الستة )4/65)

، ثقة عابد، مَض ]رجاله ثقاَ (1) ةر ْسلرمر ْبُد اهللِ ْبُن مر : هو عر ْعنربِيج  [.737. اْلقر

( 6/1748( وابنن أيب حناتم يف تفسن آل )14/116( والطربي يف تفسن آل )2742مكة )أخرجه الفاثهي يف أخبار 

، هبذا اإلسناد بنأطول مننه. واختِنآل الطنربي بنذثر أولنه فقنط:  ةر ْبِن ُبْخت  لرمر ْن سر ، عر نر ْيامر اَُّ ْبُن ُسلر من طريق إِْسحر

ةر » فر رر ْوُ  عر ِ ير ْوُ  احْلر ِّ اأْلرْثربر  «.ير

د   د  ي اش  2696يف أخبار مكة ) والفاثهي -( 1244 يف املطالب العالية )ثام –وأخرجه ُمسر ْن عر ، عر ( من طريق ُشْعبرةر

ا بذثر املباهاة بأهل عرفة فقنط. وأوردآل البوصن ي ْوُقوفا ، مر ب اس  ِن اْبِن عر اآُل، عر ابر ْبِد اهللِ ْبِن بر ْن عر ، عر ْيبِيِّ يف إحتناف  اْلُكلر

ور 2585اخل ة املهرة ) ا.( وقال: رر ْوُقوفا د  مر د   اآُل ُمسر
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 قال: "ينزل يف شهر رمضان ك  ليلة"
ْ
ن
َ
 باب م

 
ا أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب   [1212] نر ر نْتِح اْبنُن أرْخربر ُبنو الفر نب اِك، أننا أر ْضنِل اْبنُن الس  ُبنو الفر نا أر نر ْنبرأر ، أر

، أن ، أنا أرَْحرُد ْبُن ُعبرْيد  البرطِّيِّ اِئيج ْلكر ، نا ِهبرُة اهللِ الفال  ْيريِيريِيج رر ْكر  الطج ُبو بر ا أر
نى  ،(1) أبنا أرَْحرُد ْبنُن ِعيسر

نْي   نِد ْبن ،(2)ْبِن ُسكر ْبنُد احْلرِمينِد ْبنُن حُمرم  نرر عر ُبنو ُعمر نرنا أر نرنا أريِب  ،(3)اِ  ِن امْلُْسنتر ثر : ثر نالر نُد ْبنُن  -قر حُمرم 

َْحرِن - (4)امْلُْسترا ِ  ْبِد الر  ْن طراِرَِّ ْبِن عر ، عر ةر ْيِد ْبِن أريِب ُأنرْيسر ْن زر و، عر ْمر  ، ثنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن عر
(5)  : الر قر

ُقوُل: إِن   ب اس  ير ِمْعُت اْبنر عر ُقوُل: سر ِعيدر ْبنر ُجبرْ   ير ِمْعُت سر نانر ُثنل   سر ضر مر نْهِر رر اهللر ُيْمِهنُل يِف شر

يُ  ناِئل  فر نْل ِمنْن سر : "هر نالر ْنيرا ُثنم  قر  الدج
ِ
ء امر برطر إىِلر سر ْيِل هر ُل ِمنر الل  بر الريجُلُث اأْلرو  هر ا ذر  إِذر

ة  ْيلر ْعطرنىت لر

ْيِهت" لر ُيترابر عر اِئب  فر ْل ِمْن تر ُهت هر رر لر ُيْغفر ْل ِمْن ُمْسترْغِفِر فر  .(6) هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نانر ثقنة أَْحرد ْبن ُعبرْيد ْبن الفضل ْبن سهل ْبن بِ ي (1) الر احلنافظ َخنيس: ثر ْكر الواسطّي، ُمْسنُِد واسط وحمدثها، قر ، أبو بر

ة. تاريخ اإلسفال  ) ا. ُثّف بِآل بأخرر  (.9/161صدوقا

ب اس الشيباِن (2) ُبو اْلعر ى ْبن ف وز أر  ْبن ِعيسر
نْيِ كر ى ْبن السج البلدي سكن بغداد، وثقه اخلطيب وغ آل. ما   أرَْحرد ْبن ِعيسر

 (.65ليل املغني لشيوخ الدارقطني )( الد5/461هن(. تاريخ بغداد )323سنة )

، إما  مسجدها، ثقة، س. التقريب )عبد احلميد بن حممد بن امْلُْسترا ِ  (3) اِِنج  (.3774، أبو عمر احلرر 

 َل أجدآل. (4)

يِلج األرَْحريِسج  (5) َْحرِن البرجر ْبِد الر  اِرَُّ ْبُن عر ، صدوَّ له أوها ، ع. التقريب )طر  (.3003، الُكويِفج

ائِينُل َوَأُبنو َعَواَننَو  "شهر رمضان"صحيح عدا ذكر  (6) وُهنا  –فهي زيادة شاذة، تفرد ِبا َزْيُد ْبنُن َأِِّب ُأَنْيَسنَو، ورواه إرِْسَ

ُد ْبُن امْلُْستراِ ، َل أجدآل. ذكراها.وَل ي –أوثق منه   وهذا إسناد فيه حُمرم 

، ثقة فقيه ربام وهنم، مَضن 1191رجال اإلسناد إىل الفاللكائي: مضوا ] قِّيج ْهب  الر  و: هو أرُبو ور ْمر  ُعبرْيُد اهللِ بُن عر [. ور

: ثقة له أفراد، ع، مَض ]1170] ْيد  زر  [.863[. ور

 ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف.766ُشح أصول االعتقاد ) احلديُث أخرجه الفاللكائي يف

و، 513وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) ْمنر  ْن ُعبرْينِد اهللِ ْبنِن عر ، عر ر  ْعفر ْبُد اهللِ ْبُن جر اُن، ثنا عر ز   اْلور
د  وُب ْبُن حُمرم  يج ( ثنا أر

 به. وصححه األلباِن.

ث عبد اهلل الس  عد عن هذآل الزيادة )شهر رمضان( فقال: "هذآل زيادة شاذة".ثم سألُت فضيلةر الشيخ املحدِّ

 وانظر ختري  املصنِّف واحلديث التاِل.
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ةر  ارر ِم ْبِن ور
ُد بُن ُمْسلِ اآُل حُمرم  ور رر

ِزيدر ْبِن ِسنران   ،(1) ِد ْبِن ير ْن حُمرم  عر
ِزيدر  ،(2) ْن ير اآلُ  -عر بر ْعنِي أر ير

(3) 

ةر - ْيِد ْبِن أريِب ُأنرْيسر ْن زر ، عر
(4). 

ن [1213] َْحرِن، عر ْبنِد النر  ْن طراِرَِّ ْبِن عر : عر انرةر ور أرُبو عر اِئيُل ور الر إرِْسر قر ، ور نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   ْن سر

ْنيرا  النندج
ِ
ء ننامر ننبرطر إىِلر الس  ُل هر ْيننِل اأْلرو  ننبر ُثُلننُث الل  هر ا ذر ت ننى إِذر : إِن  اهللر ُيْمِهننُل حر ب نناس  ننِن اْبننِن عر .. عر

احلرِديث 
(5). 

اِرِميج  ُن الد  ُه ُعرْيامر جر أرْخرر
(6) . ةر ْيمر اْبُن ُخزر  ور

نُر ْبنُن  [1214] فر ، أننا ظر ْرُقنوِهيج ناِِل األربر ُبنو امْلرعر ، أننا أر بِيج هر ْبِد اهللِ احلرنافُِظ النذ  ِِن أرُبو عر ر أرْخربر

اَِل   سر
ادر ]ح[ (7)  بِبرْغدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.863ثقة حافظ، مَض ] (1)

ِزيدر الت ِميِميج  (2) ِزيدر ْبِن ِسنراِن ْبِن ير ةر ير ْرور ُد ْبُن أريِب فر ، ليس بالقوي. التقريب ) حُمرم  اِويج هر ْبِد اهللِ الرج ُبو عر ، أر ِريج  (.6399اجلرزر

، ضعيف،   َّ. التقريب ) (3) اِويج هر ةر الرج ْرور ُبو فر ، أر ِريج ِزيدر الت ِميِميج اجلرزر ِزيُد ْبُن ِسنراِن ْبِن ير  (.7727ير

، به مرفوعاا.3356امن )أخرجه البيهقي يف شعب اإلي (4) ِزيدر ْبِن ِسنران  ُد ْبُن ير ، ثنا حُمرم  اِزيِّ اتِم  الر   ( من طريق أريِب حر

، ثقة، تكلنم فينه بنفال حجنة، صحيح (5) بِيِعيج اَّر الس  يُل: هو اْبُن ُيوُنسر ْبِن أريِب إِْسحر
ائِ . انظر ما سبق، واهلامش التاِل. إرِْسر

ةر 736مَض ] انر ور أرُبو عر ، ثقة ثبت، مَض ][. ور يج
اِسطِ ْبِد اهللِ اليرْشُكِريج الور اُح ْبُن عر ض   [.911: هو الور

َُ قولننه ) ْيننِل اْلَوَّ  ( مننن حننديث أيب سننعيد وأيب هريننرة 172)-(758ورد هننذا اللفننظ يف صننحيح مسننلم ) (ُثُلننُث اللَّ

 مرفوعا.

ْينِل ضا يرفعه بلفظ )أي ( من حديث أيب هريرة 168)-(758( ومسلم )1145وأخرجه البخاري ) ِحَْي َيْبَقي ُثُلُث اللَّ

ترِمنُل أرْن (، وقد أجاب الرشاح عن هذا االختفالف بأجوبة عدة، أحسنها وأعدهلا يف نظري قول الننووي: )اآلِخرُ  ْ حير ور

ُكونر الن بِيج  ر بِهِ  ير أرْخربر  فر
ْقت  ْيِن يِف ور ِد اأْلرْمرر رِ ُثم  أُ  ،أعلم بِأرحر خر َْ نأرْعلرمر بِنهِ  ْعلِمر بِا نرر فر  آخر

ْقنت  ةر  ،يِف ور ْينرر ُبنو ُهرر نِمعر أر سر ور

ا ِيعا ُهامر َجر لر نرقر ْيِن فر ر آُل مُ  ،اخْلرربر نرر ثر نامر ذر ةر ثر ْينرر نعر أريِب ُهرر ر بِنِه مر نأرْخربر نْط فر قر ِل فر ر الريجُلِث اأْلرو  ربر  اخْلُْدِريج خر
ِعيد  ِمعر أرُبو سر سر  ،ْسنلِم  ور

ا ظراِهر   ذر هر فِيهِ  ،ور لِ  ور نِة الريجُلنِث اأْلرو  اير ْضِعيِف ِرور اِِض ِمْن تر ْيِه اْلقر ارر إِلر را أرشر
دٌّ ملِ نا ُمْسنلِم  يِف  ،رر اهر ور نْد رر قر ا ور ُفهر نعِّ ْينفر ُيضر ثر ور

ننمُ  اهلل ُ أرْعلر ةر ور ْيننرر أريِب ُهرر  ور
ننِعيد   أريِب سر

ابِي نْيِ ننحر ننِن الص  نننر فِيننِه عر ْطعر  الر مر
ننِحيِحِه بِ ِْسنننراد  املنهنناج ُشح صننحيح مسننلم  (.صر

 (.3/31وانظر التوجيها  األخرى التي ذثرها ابن حجر يف فتح الباري ) (.6/37للنووي )

، به، وَل يذثر "رمضان". إسنادآل صحيح، موسى: هنو 134الرد عىل اجلهمية ) (6) ةر انر ور ، ثنا أرُبو عر ِعيلر ى ْبُن إِْسامر ( ثنا ُموسر

 . يج
ثِ ةر الت ُبوذر لرمر . وانظر ما سبق.أرُبو سر اُح اليرْشُكِريج ض  : هو الور ةر انر ور أرُبو عر  ور

ُر بن ساَل بن عيّل بن سفالمة ابن البرْيطار (7) فر ، أخو شجاع وياسمني، قنال ابنن النّّجنار: ظر ، أبو القاسم البرْغداديج احلرِريميج

= 
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الِ  اآُل عر نر ر أرْخربر ناَِل  ياا: أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  )ور ِمنير بِنْنِت سر اسر ِة ير ازر ْن إِجر ، عر
(1)  ): نالر أننا ِهبرنُة  (2)قر

نر  نُد ْبنُن أريِب ُعنرْيامر نرناِئِم حُمرم  اُر، أنا أرُبو الغر ص  اهللِ ْبُن أرَْحردر القر
نُد ْبنُن أرَْحرن ،(3) اِسنِم أبننا حُمرم  در ْبنِن القر

اِميِلج  امْلرحر
نى  ،(4) ، ثنا ُعبرْيُد اهللِ ْبُن ُموسر اِهُد، ثنا أرَْحرُد ْبُن ُعبرْيِد اهللِ الن ْريِسج رر الز  ثنا أرُبو ُعمر

ثننا  ،(5)

، ب ناس  نِن اْبنِن عر ، عر نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   نْن سر و، عر ْمنر  ناِل ْبنِن عر نْن امْلِنْهر ، عر ْيىلر ناىلر  اْبُن أريِب لر عر ْولِنِه تر يِف قر

ننْهِر  [39]الرعنند:   چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ْنيرا يِف شر  النندج
ِ
ء ننامر نناىلر إىِلر الس  عر نْننِزُل اهلُل تر : ير ننالر ، قر

)
ِ
ء امر ُر أرْمرر )الس  بِّ ُيدر ، فر انر ضر مر احْلريراِة  ،(6) رر امْلرْوِ  ور ِة ور ادر عر الس   ور

ِ
اء قر ْ ر الش  اُء غر ا يرشر يرْمُحو مر فر

(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.13/704هن(. تاريخ اإلسفال  )622. تويف سنة )َل يكن به بأس   =

ةر اْبنِن البريْ  (1) مر نفالر نيِلِّ بنِن سر اَِلِ بِن عر ِمنُي بِنُْت سر اسر ْبِد اهللِ ير ُة، ُأ ج عر ثر ُة امْلُبرارر رر م  ُة امْلُعر يخر نارِ الش  نِر  طر فر احلرِريِمي نُة، ُأْخنُت امْلُْسننِِد ظر

نرةر ) ، سر اءر اُشورر ْو ر عر يرت ير يِن، ُتُوفِّ  (.23/14هن(. س  أعفال  النبفالء )634الدِّ

 ما بني القوسني ثتبه يف اهلامش األيمن، وثتب بعدآل: "صح". (2)

نرائِِم  (3) ُبو الغر الُِح، امْلُْسنُِد، أر يُل، الص 
ْيُخ اجلرلِ ِد بنِن ُمنترناب الش  ْمِرو بِن حُمرم  نر عر ِد بِن أريِب ُعرْيامر ِن بِن حُمرم  يِلِّ بِن احلرسر ُد بُن عر حُمرم 

اِديج  االبرْغدر ق  ننرةر )، الد  نا ر سر ع، مر نامر ريِن ر الس  ناا، ثر يِّ اا در انر خ ِّ تِيق، ثر هنن(. سن  أعنفال  الننبفالء 488َُّ، نراظُر امْلرارستران العر

(18/589.) 

ناِميِلج  (4) ، امْلرحر نبِّيج ِعيلر الض  اِسِم بِن إِْسامر ُد بُن أرَْحردر بِن القر  حُمرم 
نْيِ ُبو احُلسر اُ ، أر ِقيُه، اإِلمر نافِِعي ة، الفر برناِر الش 

، ِمنْن ثِ اِديج ، البرْغندر

نرةر ) ر سر اا، فراِضفالا، ُتُويفِّ اِدقاا، خر ِّ ، صر ةا انر ثِقر يُب: ثر
الر اخلرطِ  (.17/265هن(. س  أعفال  النبفالء )407قر

ْبيِسج عُ  (5) ا ر العر اذر ى بِن أريِب امْلُْختراِر بر ، ثقة، ثان يتشيع، ع. التقريب ) برْيُد اهللِ بُن ُمْوسر  الُكويِفج
د  ُبو حُمرم  ْوالرُهْم، أر  (.4345مر

ء( ضبب فوقها، وث (6) امر نرة، صح".)الس   تب يف اهلامش األيمن: "الس 

ا، مَضن ]إسناده لْي (7) َْحرِن، صندوَّ يسء احلفنظ جندًّ ْبنِد النر  نُد ْبنُن عر ، وهنو حُمرم  نْيىلر [. 803. ومدار اخلرب عىل اْبِن أريِب لر

: مَض ] ْرُقوِهيج األربر : مَض ]866ور أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِب  اُر: هو ابنن 710[. ور ص  القر ، مَضن ][. ور نْبيِلِّ ُبنو 1119الشِّ أر [. ور

اِهننُد  نرر الز  ْعلرننب   -ُعمر ُ  ثر : ثقتننان، سنبقا ] -وهنو ُغننفالر نناُل: صنندوَّ ربنام وهننم، مَضنن 816وشنيخه الن ننْريِسج امْلِنْهر [. ور

[863.] 

 ( ]طبع ضمن جموع ثتاب سنلوك19أخرجه أبو احلسني عيل بن حممد ابن برشان يف "جزء فيه جلسان من أماليه" )

ن،  : أيب عبند اهلل اجلزائنري[  نام  وعننه البيهقني يف القضناء والقندر  -طريق السلف وستة أجزاء، الندار األثرينة، عر

اِهِد، به. –( 259) رر الز   عن أريِب ُعمر

، عنن ُعبرْيندِ 3394وأخرجنه البيهقني يف شنعب اإلينامن ) اِِنِّ ناغر اَّر الص  نِد ْبنِن إِْسنحر  حُمرم 
ْكننر  اهللِ ْبننِن  ( منن طرينق أريِب بر

نرِة(. ْمرر الس  ُر أر بِّ ُيدر ى، به. وقال: )فر  ُموسر

= 
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ْيُش ْبُن أرْْصر ر  اآُل ُخشر ور رر
ى.  (1) ْن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن ُموسر  عر

ُبو بر  [1215] اُ  أر الر اإِلمر ب ِل قر نرا أرَْحرُد ْبُن امْلُخر ثر د  ن ِة": حر ُل يِف "ثِتراِب السج ْكر  اخلرفال 
بِِحْصنِن  (2)

ةر  ْسلرمر مر
(3)،  

 
اء جر ِعيُل ْبُن رر ثنا إِْسامر

ْعِقِل ْبِن ُعبرْيِد اهللِ  ،(4) ْن مر عر
لِينِد ْبنِن ُعبرْينِد اهللِ ْبنِن  ،(5) ِن اْلور عر

براح  أريِب رر 
يرُقنوُل:  ،(6) نْعبرانر فر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر نِْزُل لر ُث: إِن  اهللر ير ْينرامر ُهور حُيردِّ ، بر ي  ِ ْ ا النجمر ادا أرن  ِزير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.462وأوردآل ابن املوصيل يف َمتِ الصواعق املرسلة )ص = ن  سر ى، به، وقال: إِْسنراُدآُل حر  ( عن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن ُموسر

ِعنيج 1129وأخرجه هبد اهلل يف السنة ) يف اخلنامس عرشن منن  ( من طريق أيب شهاب عبد ربه بن نافع. وأخرجه اخِللر

ِعي اِ  ) ( بندل881اخِللر
ِ
ء نامر يرنْدُنو ِمننر الس  : )فر ، به. وقال اخِللرِعيج ْيىلر ِن اْبِن أريِب لر ، ثفالَها: عر   ْ ْبِد اهللِ ْبِن ُنمر  ( من طريق عر

". وَل يذثرَها عبد اهلل.
ِ
ء امر ْمرر الس  ُر أر بِّ ُيدر  "فر

( منن طرينق 553( وابنن املقنرئ يف معجمنه )16/478ي يف تفسن آل )( والطنرب897وأخرجه عبند اهلل يف السننة )

( والفاللكنائي يف ُشح أصنول 16/478( والطنربي يف تفسن آل )1387وثينع. وأخرجنه عبند النرزاَّ يف تفسن آل )

( منن طرينق بحنر بنن عيسنى. 16/477( من طريق سفيان الريوري. وأخرجه الطربي يف تفسن آل )974االعتقاد )

، هبذا اإلسناد َمتِاا، وبدون ذثر النزول. ( من ط16/479ويف ) ْيىلر ِن اْبِن أريِب لر  ريق هشيم. أربعتهم: عر

(، وصنححه 16/479وقد صح َمتِا بدون ذثر النزول مقطوعا من قنول جاهند، أخرجنه الطنربي يف تفسن آل )

 (.5448األلباِن. انظر: السلسلة الضعيفة )

: هو صاحُب ثتاب"االستقامة يِف  (1) ْيش   [.736 السنة"، ثقة حافظ، مَض ]ُخشر

 َل أجدآل. (2)

نِم. معجنم ا (3) انر ْبنِن احلركر نْرور ْبنِد امْلرلِنِك ْبنِن مر ُة ْبنُن عر مر ْسنلر : باجلزيرة، بني رأس عني والّرّقة، بنناآل مر ةر ْسلرمر لبلندان ِحْصُن مر

(2/265.) 

ي ان احِلْصنِيج  (4) ْبنِد امْلرلِنِك، شنيخ منن أهنل إسامعيل بن رجاء بن حر ةر ْبنِن عر ْسنلرمر نْوىلر مر ، أبنو عبند اهلل القنر ، مر ِريج ، اجلرزر

: ثويف ثقة. ووثقنه احلناثم، وقنال السناجي: منكنر احلنديث.  اجلزيرة، قال أبو حاتم الرازي: صدوَّ. وقال الِعْجيِلج

نن ، وضعفه الدار«الضعفاء»وذثرآل العقييل يف  نْأيِت عر قطني، وذثرآل ابن حبان يف املجنروحني وقنال: ُمنكنر احْلرنِديث ير

ننِديث اأْلرْثبرننا . املجننروحني ) ننا الر يشننبه حر ننا  مر ( 2/121( لسننان امليننزان )399( ديننوان الضننعفاء )1/130الريِّقر

 (.2/373الريقا  البن قطلوبغا )

ِريج  (5) ْعِقُل بُن ُعبرْيِد اهللِ اجلرزر ُهْم، صدوَّ  طئ،   د س. التقريب )مر ْوالر ْبيِسج مر ْبِد اهللِ العر ُبو عر  (.6797، أر

براح   (6) ، وثقنه ابنن الوليد بن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن أريِب رر ناح  بر معنني، وضنعفه الندارقطني، وصنحح لنه ، عنن عمنه عطناء بنن أيب رر

ا. اجلنرح والتعنديل ) ينُل احْلرنِديِث ِجندًّ
لِ ( 4/341( مينزان االعتندال )585( املسنتدرك )9/9احلاثم وقنال عننه: قر

 (.915التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل )
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ُقْلُت: هر  ُثت فر دِّ ا امْلُحر ذر ْن هر : مر طراء  الر عر قر ُه"، فر أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر ْن ير نالر "مر قر ، فر يج نْ ِ اد  النجمر ا ِزير ذر

ب ناس   : ثننا اْبنُن عر نالر نُبُه قر نرِةت.، أرْحسر ة يِف الس  اِحدر ْيلرة ور ىلر الن اِس، لر ا عر ذر لر هر ْد طرو  قر انر اهللِ، لر ُسْبحر

 : نالر نُه قر ن  ْنيرا يِف ُثُلننِث »أر  الندج
ِ
ء ننامر  إىِلر الس 

نة  ْيلر ناىلر ُثننل  لر عر نْننِزُل اهلُل تر ننْن ير يرُقنوُل: "مر ننِط، فر ْينِل اأْلرْوسر الل 

ْقنِد بِِحْقنِدِهمْ  ُك أرْهنلر احْلِ نرْتُ ير ُأْعطِيرنُه"، ور ْسنأرُلنِي فر نْن ير مر ُهت ور أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر : «ير ْعِقنل  نالر مر ، قر

: ُهْم أرْهُل الُكْفِر  الر طراء  أرْهلر احِلْقِدت قر ْعنِي عر ْن ير مر ا أرِخي، ور ُقْلُت: ير فر
(1). 

 ) ِريج ِعيُل: ُهننور )اجلرننزر إِْسننامر . ور نناح  بر  ْبننِن أريِب رر
ِ
نناء طر لِيننُد: ُهننور اْبننُن أرِخنني عر الور

ُهامر  ،(2) فر ننع  ضر

. ُقْطنِيج ارر  الد 

اِرِقيج  [1216] ُد ْبُن أرَْحردر الفر ِِن حُمرم  ر أرْخربر
نُد ْبنُن  ،(3) َْحرِن، أبننا حُمرم  ْبِد الر  ِعيُل ْبُن عر أبنا إِْسامر

اِجح   رر
ب اِس اْبنُن  ،(4) ، أنا أرُبو العر اِِنج قر ْ  الربر

ْكر  ُبو بر ِ ، أبنا أر فالر ْبِد الس  ُد ْبُن عر ُة، أبنا حُمرم  ْتنرا ُشْهدر ر أرْخربر

انر  ْدر نِْجيج  ،(5)َحر اِهيمر الُبوشر ُد ْبُن إِْبرر أنا حُمرم 
و،  ،(6) ْمنر  ، ثنا ُعبرْينُد اهللِ ْبنُن عر ِديل ثنا ُيوُسُف ْبُن عر

لرنقر عر  : خر نالر ب ناس  قر ِن اْبِن عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر و، عر ْمر  اِل ْبِن عر ْن امْلِنْهر ، عر ةر ْيِد ْبِن أريِب ُأنرْيسر  ْن زر

لر إىِلر األرْرِض  ننزر ، ُثننم  نر
نْيِ ننْومر اُهن  يِف ير ننو   فرسر

ِ
ء ننامر ى إىِلر الس  ، ُثننم  اْسننترور

ِ
ء ننامر ْبننلر الس  اهلُل األرْرضر قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد  النج741. عطاء: هو ابن أيب رباح، ثقة ثري  اإلرسال، مَض ]إسناده ضعيف (1) ِزير : ضعيف، مَض ][. ور يج ِ ْ  [.907مر

ن ِة".463أوردآل ابن املوصيل يف َمتِ الصواعق املرسلة )ص تراِب السج
ِل يِف "ثِ فال  لِيِد، به، وعزاآل لِْلخر ِن اْلور  ( عر

 )اجلزري( يف األصل: "اجزري". (2)

نا (3) ْكر  اْلفر ِد ْبِن أريِب بر الِِد ْبِن حُمرم  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن خر ُر، حندث  ِرِقيج حُمرم  ند  األرْصنغر ُهنور حُمرم  ْبنِد اهللِ، ور ُبنو عر يِن أر نْدُر الندِّ امْلُْقنِرُئ، بر

( ذينل التقييند 107شنيوخ السنبكي )هنن(. معجنم 741بالكري  وثان دينا خ ا ثري  املروءة حمبا للسامع، تويف سنة )

 (.846( الدرر الكامنة )17)

ا (4) لرنِف بنِن رر ُد بُن خر ْبِد اهللِ حُمرم  ُبو عر ْيِن، أر اُب الدِّ ِقْيُه، امْلُنراظُِر، ِشهر اَِلُ، الفر اُ ، العر ْيُخ، اإِلمر ِجنِح بنِن بِنفالرِل بنِن ِهنفالرِل بنِن الش 

ى امْلرْقِديِسج  ْلنِعْيسر خر ، ور اِِلج زر النرِبْ نيراُء، ور نْنُه: الضِّ ثر عر ند  ، حر ابِند  ، عر ِقْينه  ، فر ث  ، حُمردِّ ا   . إِمر ، احلرنْبريِلج ِعْييلج ، تنويف سننة ، اجلرام  ق 

 (.22/156هن(. س  أعفال  النبفالء )618)

 احِلِ يِّ  (5)
ْبِد اهللِ بِن ِسنران  يِلِّ بِن عر انر بِن عر ْدر ُد بُن أرَْحردر بِن َحر ، أرُخنحُمرم  اِرْز ر ِث ُخور ، حُمردِّ اُبْوِريِّ ب اِس الن ْيسر ُبو العر اِهنِد ، أر و الز 

و، قال الذهبي يف تار ه: ثان منن الرّيقنا . تنويف سننة ) ْمر  ( سن  أعنفال  8/107هنن(. تناريخ اإلسنفال  )356أريِب عر

 (.16/193النبفالء )

ْبِدّي  (6) َْحرِن العر ْبِد الر  ِعيِد بِن عر اِهيمر بِن سر ُد بُن إِْبرر ، ثقة حافظ، خ. التقريب )حُمرم  نِْجيج ْبِد اهللِ الُبوشر ُبو عر  (.5693، أر



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 640 
 

حر  افردر  .(1)اهر

اِريج يِف  آُل الُبخر رر ثر ، ذر  طرِويل 
ِديث  ِر  ِمْن حر ِحيِحهِ "َُمْتر  .(2) "صر

نا  [1217] نر ْنبرأر ، أر نيِلل ُن ْبنُن عر ، أننا ُعنرْيامر نِويِّ ْضنِل اْبنُن احلرمر ُبنو الفر ا: أر ذر ِِن بِِه أرْعىلر ِمْن هر ر أرْخربر

رر  ثر ِ ، فرذر فالر ْبِد الس  ُد ْبُن عر ، أنا حُمرم  لرِفيج  .(3)آُل السِّ

نُه:  [1218] عر فر ، رر نرر نِن اْبنِن ُعمر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر لِِّص": عر اِئِد امْلُخر ور اُِشِ فر نرا يِف "عر ِعنْدر ور

نُه، َوَنناَدَ ُمنَناِدي» نْهَر ُكلَّ َهنا الشَّ نَناِن ُكل  َُ َلْيَلو  ِمْن َرَمَضاَن، ُفتَِحْ  َأْبَواُب اْْلِ ِ   (4) إَِذا َكاَن َأوَّ

ََمءِ  ْبِح  السَّ  إَِ  اْنِفَجاِر الص 
ي اْنَتِه، َهْل َمنْن ُمْسنَتْغِفر  " :ُكلَّ َلْيَلو  َي الِشَّ ِِ /  .(5)احلنديث "« ..َيا َبا

 /ب[132]

نا  [1219] نر ْنبرأر ، أر ِ يِلج اْبُن امْلُقر   نرا عر
ْنبرأر ، أر ةا ازر ُم إِجر

ْضِل احلراثِ ا أرُبو الفر نر ر أرْخربر
نُد  (6) ْكنر  حُمرم  ُبنو بر أر

ِزْينِز ْبُن ُعبرْيِد  ْبنِد العر ناِب ْبنِن عر ه  ْبنِد الور  ِرْزَُّ اهللِ ْبنُن عر
ند  ُبنو حُمرم  ، أننا أر اُغنوِِنِّ  ْبِن الز 

ِ ِْ اهللِ ْبِن نر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ من طريق يعقوب بن سفيان، عن يوسف بن عدي، به، مطوالا.1170. وقد مَض ]إسناده جيد (1)

ر    اْبُن اْلفر
ِ
اء ُبو اْلِفدر َْحرِن: هو أر ْبِد الر  ِعيُل ْبُن عر ، مَض ]إِْسامر

ِ
اتِبرنُة، مضنت ]1075اء ُة: هني الكر ُشْهدر نُد 741[. ور حُمرم  [. ور

، مَض ] اِريج ِ : هو األرْنصر فالر ْبِد الس   [. 834ْبُن عر

ةر هبذا اإلسناد، واهلل أعلم. املعجنم  اِِنِّ من طريقني، أحدَها عن ُشْهدر قر ْ وذثر ابن حجر سامعه لكتاب "املصافحة" للربر

 (.505املفهرس )

، به، مطوالا.208خرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه )وأ اِِنِّ قر ْ  ( عن الربر

وقد أخرجه املصنُِّف هنا حتت باب "النزول يف شهر رمضان ثل ليلة"، وليس فيه هذا اخلرب ِذْثنر  لرمضنان، إننام ِذْثنر  

ا. ْحيِهر در ْلِق األرْرِض ور  للنزول عند خر

 [.1170برقم ] ( وقد مَض خترجيه6/127صحيح البخاري ) (2)

 [. 834رجاله مضوا ] (3)

اِِنج يف "ثتاب املصافحة"، ومن طريقه أخرجه املصنِّف. وانظر ما سبق. قر ْ  الربر
ْكر  ُبو بر  احلديث أخرجه أر

ُة: "ُمنراد ". (4)  ثذا، واجلاد 

 انظر احلديث التاِل. (5)

اُغوِِنِّ إىل ابن امْلُتري ِم: ذ (6) ِديث اْبنن املتنيم( أمنا هبذا اإلسناد من ابن الز  ثر ابن حجر إحدى سامعته لن )اجْلُْزء األول من حر

 (.2/1313(. وانظر: موارد ابن عساثر )1506اجلزء الرياِن: فذثرآل من "رزَّ اهلل التميمي". املعجم املفهرس )
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اِعُظ امْلرْعُروُف بِاْبِن امْلُتر   الور
ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن َحر اد   أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

نْيِ ، أنا أرُبو احلُسر نوالت ِميِميج ، ي ِم الصج يِفّ

 األرْنبراِريج 
ان  س  اَّر ْبِن الُبْهُلوِل ْبِن حر ْعُقوبر ْبِن إِْسحر ْكر  ُيوُسُف ْبُن ير ُبو بر ثنا أر

ي  ،(1) ندِّ ثنا جر
(2)، 

ب اب   ،(3)ثنا أريِب  ِد ْبِن ُيوُنسر ْبِن خر ْن حُمرم  عر
نالر  ،(4) : قر نالر نرر قر نِن اْبنِن ُعمر ، عر ِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   ْن سر عر

ُسوُل  َها، َِل ُيْغَلُق ِمنَْهنا َبناٌب : »اهللِ  رر نَاِن ُكل  َُ َلْيَلو  ِمْن َرَمَضاَن، ُفتَِحْ  َأْبَواُب اْْلِ إَِذا َكاَن َأوَّ

نهِ  نْهِر ُكلي اِن، َفَلْم ُيْفَتْح ِمنَْها َباٌب َواِحنٌد ِ  الشَّ ََ َقْ  َأْبَواُب الني لي ُِ ُه، َو ْهَر ُكلَّ نْ  َواِحٌد الشَّ لَّ ُِ ، َو

ْبِح: ُعَتاُة ا  إَِ  اْنِفَجاِر الص 
ْنَيا ُكلَّ َلْيَلو  َياطِِْي، َوَناَدَ ُمنَاد  ِمْن َسََمِء الد  ، "لشَّ ِ َهُلنمَّ َْ َي اْْلَ

ِِ َيا َبا

ي اْنَتِه، َهْل َمْن ُمْسَتْغِفر  َفُيْغَفَر َلُه  َهنْل ِمنْن َتائِنب  َفُيَتناَب َعَلْينِه  َهنْل ِمنْن َسنائِ  َي الِشَّ ِِ  ل  َوَيا َبا

ِعنَْد فِْطنِر ُكنلي َلْيَلنو  ُعَتَقناُء َيْعتُِقنوَن ِمنَن  ، َوهللِ "َفُيْعَطي ُسْ َلُه  َهْل ِمْن َداع  َفُيْسَتَجاَب َلُه 

 .(5)« النَّارِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الكاتب، قال اخلطيب: ثان ثقة. ما  سنة ) (1)  (.16/471هن(. تاريخ بغداد )329األزرَّ، الت ُنوِخيج

 الت نُنوِخيج  (2)
نان  س   ْبنِن حر

ُلنول  اَُّ ْبُن هُبْ ْعُقوبر إِْسحر ُبو ير ُة، أر فال مر ُة، العر ثر احلرافُِظ، الريِّقر ند  نُد أرْوِعيرنِة الِعْلنِم، حر ، أرحر ، األرْنبرناِريج

ادر ِمنْن ِحْفظِنهِ  نا، قنال أبنو حناتم: صندوَّ. وذثنرآل ابنن حبنان يف  بِبرْغدر  ِمنْهر
 
ء ْ ْ ُ ْطِنْئ يِف  ر ، َلر نِديث  ْمِسننير أرلنِف حر بِخر

هُ  لر تراباا يِف الِفْقِه، ور
ن فر ثِ صر (، ور ن فر )امْلُْسنردر صر اءاِ ، ور تراباا يِف القرر

ن فر ثِ ْيُب: صر
الر اخلرطِ قر نا  الريقا . ور اِهب  اْخترارهر ذر  -مر

ْعنِ  نداا ير نُد أرحر الر ُيقلِّ تهنُد ور نُه جير ن  . منا  سننة )-ي: أر نةا نانر ثِقر ثر : ور نالر  - 2/214هنن(. اجلنرح والتعنديل )252، إىِلر أرْن قر

 (.12/489( س  أعفال  النبفالء )8/119( الريقا  )215

ان بن ِسنان (3) ُلوُل بن حس  ا، ُتُويّف سنة )، أبو اهليريم الت  هُبْ ا زاهدا ا إخباريًّ ّويًّ انر أديباا ُلغر ، ثر هنن(. تناريخ 204ُنوخيج األنباريج

 (.7/604(، وله ترَجة يف تاريخ بغداد )5/42اإلسفال  )

 (.32/505األسيدي موالهم، َل أجدآل، وهو مذثور يف الرواة عن أبيه يف هتذيب الكامل ) (4)

: سننبقا ]. ويف إسنننادآل اخننتفالإسننناده ضننعيف (5) ِ نن   ْضننِل احلرنناثُِم واْبننُن امْلُقر ُبننو الفر ننُد ْبننُن ُعبرْيننِد اهللِ اْبننِن 741ف. أر حُمرم  [. ور

: مَض ] اُغوِِنِّ ِرْزَُّ اهللِ: مَض ]1201الز   [.719[. وابن امْلُتري ِم: مَض ]849[. ور

 احلديث أخرجه ابن امْلُتري ِم يف حديريه، ومن طريقه أخرجه املصنِّف.

( ]ضنمن جمنوع منن مصننفاته،  : البندر[، عنن يوسنف ابنن 11ابن شاهني يف فضنائل شنهر رمضنان ) وأخرجه

 الُبْهُلوِل، به.

ِصي اِ  ) لِّ ا املخلِّص: فأخرجه يف العاُش من امْلُخر  "( ويف املجالس اخلنامس منن "سنبعة جنالس منن أمالينه2388وأم 

ِصني اِ  "( ]مطبوع مع 3178) ْسنتراِن يف ومنن طريقنه أبن –[ "املخلِّ أحادينث الشنيوخ "و بكنر األنصناري قناِض امْلررر

ثرفالر  -( 202) "الريقا  نةر ور رْشر ْنسر عر ننرةر َخر ءا سر اَّر ْبِن اْلُبْهُلنوِل إِْمنفالر ر  أرَْحرُد ْبُن إِْسحر ْعفر اِِض أرُبو جر نرا اْلقر ثر د  : حر الر ، قر نة  ثاِِمئر

= 



 القسم الثاني: النص احملقق

 

 642 
 

ةر  ْينرر نْن أريِب ُهرر ، عر نالِح  ِديِث أريِب صر آُل ِمْن حر ةر نرْحور ْيمر اْبُن ُخزر ه ور اجر اْبُن مر ِمِذيج ور ْ ى الرتِّ ور رر
(1)، 

 " انر ضر مر ْهِر رر ِعِمئرِة يِف فرْضِل شر ْعدر األرْربر رر اخلراِمِس بر
اثِ سر ْلِِس اْبِن عر نرا يِف "جر ُهور ِعنْدر ور

(2). 

ِقيِّ  اِ " لِْلبرْيهر اِئِل األرْوقر نرا يِف "فرضر ُهور ِعنْدر ، ور
ْسُعود  ِديِث اْبِن مر ُرِوير ِمْن حر ور

(3). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِد  = ْن حُمرم  نِي أريِب، عر ثر د  نِي أريِب، حر ثر د  ، حر ب اب  ب ناب  ْبِن ُيوُنسر ْبِن خر نْن ُينوُنسر ْبنِن خر ، بنه. فنزاد يف عر نِعيِد ْبنِن ُجبرنْ   نْن سر ، عر

 اإلسناد.

اَِّ ) ز  ْبُد الر  . وأخرجه ابنن شناهني يف فضنائل شنهر رمضنان )7385وأخرجه عر ر  ْعمر ْن مر ( ومنن طريقنه عبند 12( عر

نانر ْبنِن أريِب ( من طريق سر 12الغني املقديس يف فضائل شهر رمضان ) بر نْن أر (: عر نابِق  سر نر  ور ْعمر . ثفالَهنا )مر نِريِّ بر ْ ابِق  اْلربر

، بنحوآل. ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ، عر ي اش   عر

، مرفوعا.2/109وأخرجه اخلطيب يف تار ه ) ب اس  ِن اْبِن عر ، عر ِعيِد ْبِن ُجبرْ   ْن سر ، عر
ان  بر ْن أر ، عر

ف   ( من طريق ُمطررِّ

 حيحة، انظر تعليق املصنِّف.ولبعضه شواهد ص

 (. وصححه األلباِن.1883( صحيح ابن خزيمة )682( سنن الرتمذي )1642سنن ابن ماجه ) (1)

جلس لِْلما  احلافظ أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساثر يف فضل شهر رمضان، وهو املجلس اخلنامس  (2)

 أجزاء البن عساثر،  : مشعل املط ي[. (. ]طبع ضمن جموع فيه عدة3بعد األربعامئة )

 (.3334(، وهو يف شعب اإليامن له )51فضائل األوقا  للبيهقي ) (3)

 ( بذثر إسنادآل فقط.61/381وأخرجه ابن عساثر يف تار ه )

ُقْطنِّي:  ارر ، قال البخاري: منكر احلديث. وقال الد  ْيبراِِنج و الش 
ْمر  ضنعيف. وقنال ابنن إسنادآل ضعيف، فيه نراِشُب ْبُن عر

حجر: )روى له البيهقي يف الشعب حديريا يف فضل شهر رمضنان، فينه زينادا  منكنرة...( فسناَّ اإلسنناد وبعنض 

 (.8/244املتن. انظر: لسان امليزان )
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 امةباب نزول اهلل ج  ثناؤه يوم القي
]البقرة:  چەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  چ وقول اهلل تعاىل: 

 . [22]الفجر:   چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ، وقوله تعاىل:  [210

، عنه رواآل أبو هريرة، وهو يف ● ار  نر ْبِن يرسر ْيامر  صحيح مسلم لُِسلر
(1).  ، نرِّ ُرِوير عنن األرغر ور

 عنه.

، عنننننه يف  ْعننننب  ننننورِ »وعننننن حممنننند بننننن ثر ننننِديِث الصج " (2)« حر اِصننننم  اِِل أريِب عر ننننور  يف "عر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، مَض ] (1) ِِلج : هو اهِلفالر ار  سر  [.709َل أجدآل، سليامن بن ير

، ف ننه َل  رجنه هبنذا اللفنظ أصنفال، وإننام وقد عزاآل الذهبي أيضا ملس ْهنم  لم يف "العلو" فقال األلباِن: "عنزوآل ملسنلم ور

(. وأمننا هننذا، فنن نام أخرجننه 152)-(1905أخننرج بالسننند الننذي ذثننرآل املؤلننف )الننذهبي( يف األصننل لفظننا آخننر )

ن أيب ( مننن طريننق آخننر عنن1527( واحلنناثم )2482وابننن خزيمننة )  : شننعيب[ (2540)] (2382الرتمننذي )

يف سننن الرتمنذي (. وصنححه األلبناِن 110( وَمتِنآل )ص218هريرة، وصححوآل". اهن بتِف. انظر: العلو )

 .أيضا الرتمذي لسنن حتقيقهوشعيب يف 

، ثقة عاَل، مَض ] (2) يج
ظِ : هو الُقرر ْعب   [.745حممد بن ثر

وِر: ثني هبذا االسم َوَحِديُث الص  ُف عند املحدِّ ، وهنو ضنعيف، هو حديث طويل ُيْعرر افِع  ِعيلر ْبِن رر ، ومدارآل عىل إِْسامر

(. 3013( وحتقينق "املطالنب العالينة" )19/323وقد اضطرب يف إسنادآل، انظر تفصيل ذلنك يف البداينة والنهاينة )

 (.323 - 19/310ويف متنه نكارة، ولبعضه شواهد صحيحة. والبن ثري  تعليق نفيس عليه يف البداية والنهاية )

ديث الشفاعة الذي يف الصحيحني من حديث أيب هريرة، الذي فيه أن الناس ينذهبون ينو  املحرشن إىل وليس هو ح

، فيسننجد حتننت العننرش. انظننر صننحيح حتننى ينأتون النبنني حممنندا  آد  ثنم نننوح ثننم إىل غ َهننا مننن األنبينناء 

 (.327)-(194( صحيح مسلم )4712البخاري )

وِر: أخرجنه الطنرباِن يف ا ِديُث الصج حر نْيم  األصنبهاِن يف صنفة اجلننة )36ألحادينث الطنوال )ور ( منن 287( وأبنو ُنعر

، بنه ْعنب  نِد ْبنِن ثر نْن حُمرم  ، عر ِِنِّ  امْلرندر
ناد  نِد ْبنِن ِزير ْن حُمرم  ، عر افِع  ِعيُل ْبُن رر ، واختِنآل أبنو طريق أيب عاصم النبيل، ثنا إِْسامر

. ْيم   ُنعر

ْعىلر يف مسندآل الكب  برواية ْكِر ْبنِن امْلُْقنِرِئ  وأخرجه أبو ير وأبنو  -( 322، 19/310ثنام يف البداينة والنهاينة ) –أريِب بر

( منن طرينق أيب عاصنم النبينل 347( ومن طريقه البيهقني يف شنعب اإلينامن )1111بكر الشافعي يف الغيفالنيا  )

 .األنصار( بني حممد بن ثعب وأيب هريرة بمريل إسنادآل، إال أنه أدخل )رجفال من 

( وُشح 386( والعظمننة أليب الشننيخ )2931، 2930، 2929، 9/2928يف تفسنن  ابننن أيب حنناتم )واحلننديث 

= 
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لِيل    .(1)اِلْيِن خر

يل  وهو من حديث ُشفر
 .(3)عن أيب هريرة، يف "اإلخفالص" البن أيب الدنيا  ،(2)

ُه وروي  ● عر فر عن أيب عبيدة بن عبد اهلل، عن مرسوَّ، عن عبد اهلل، رر
(4). 

للدارقطني: بدون ذثر مرسوَّ. ويف "اجلزء الريالث من حديث  (5)وهو عندنا يف "الرؤيا" 

ْيهِ ابن  ي ور  .(6)" بذثر مرسوَّ حر

ى عن أيب وائل، عن ابن مسعود، وهو يف مسند الدارمي  ُيْرور ور
(7). 

ُرِوير عن أيب حر  ● ُه. ،(8)اِز   ور ْولر  عن عبد اهلل بن عمرو، قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وانظر اهلامش التاِل.( من طريق حممد بن ثعب، عن أيب هريرة 365أصول االعتقاد لفاللكائي ) =

، األردر  (1) ْشِقيج مر اِج الدِّ ْبِد اهللِ، أرُبو احلرج  ا عر اجر رر يِل بِن قر
لِ ، مَض ]ُيوُسُف بُن خر لربر ِزْيُل حر اف، نر  [.738ِمّي، اإِلسكر

، الن بِينُل، ثقنة ثبن نْيبراِِنج اِك الش  نح  اِك بنن ُمْسنلِِم بنِن الض  نح  نِد ْبنِن الض  ْلر اُك بنُن َمر نح  : هنو الض  اِصم  أرُبو عر ت، ع. مَضن ور

[742.] 

، وانظنر: معجنم مصننفا  ( يف ترَجنة ُيوُسنفر 23/153وعواليه: ذثرها الذهبي يف س  أعفال  النبفالء ) لِينل  ْبنِن خر

 (.3/171احلنابلة لعبد اهلل الطريقي )

" للضياء املقنديس. املجمنع املؤسنس ) ْلرد  اِك ْبِن َمر ح  اِصم  الض  اِِل أريِب عر ور (. 1128، رقنم2/433وذثر ابن حجر: "عر

جنا احلديث من طريق أيب عاصم الن بِيِل يف اهلامش السابق.  وقد خر 

يج  (2) اتِع  األرْصبرِحيج  ُشفر  (.2813، ثقة، أرسل حديريا فذثرآل بعضهم يف الصحابة خطأا. التقريب )ْبُن مر

 يف مطبوعة "اإلخفالص والنية" البن أيب الدنيا. َل أجد حديريا أليب هريرة  (3)

 [.863مَض برقم ] (4)

(. وقنند مَضنن احلننديث هبننذا اإلسننناد دون ذثننر مرسننوَّ بننرقم 164رؤيننة اهلل للنندارقطني ))الرؤيننا( ثننذا، وهننو يف  (5)

[1016.] 

ْيِه اخلراز، انتقاء الدارقطني، لنه، رواينة  (6) ي ور اجلزء الريالث من حديث أيب عمر حممد بن العباس بن حممد بن زثريا بن حر

 [.93جاميع العمرية  –عا   3829ع رقم /ب( ]الظاهرية، جمو6أيب حممد احلسن بن عيل اجلوهري، عنه، )َّ

، بنه. وعنريامن: ضنعيف، التقرينب )2842سنن الدارمي ) (7) ائِنل  نْن أريِب ور ، عر   ْ نر ْبِن ُعمر (. وأبنو 4507( من طريق ُعرْيامر

، مَض ] ةر لرمر ِقيُق ْبُن سر  [.728وائل: هو شر

ُج  (8) اِز   األرْعرر ، أرُبو حر ُة بُن ِدْينرار  لرمر ، ثقة عابد. ع. قال املزي: َل يسمع منن عبند اهلل بنن عمنرو. هتنذيب الكنامل سر ِِنج ، امْلردر

 (2489( التقريب )11/273)
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ُه ومرفوعاا. ● ْولر  وعن ابن عباس، قر

نْ    ● َْحرِن ْبِن ُجبرْ ِ ْبِن ُنفر ْبِد الر  وروي عن عر
، عنن معناذ ، عنن النبني  ،(2)عنن أبينه  ،(1)

 ب سناد  فيه مقال.

ن [1220] ، عر نب  ْوشر نْهِر ْبنِن حر ْن شر ، عر ي اش  اُن ْبُن أريِب عر بر أر ن نْ ور ، سر ِزْيندر ءر بِنْنِت ير  ُت عْ مِ أرْسنامر

ن مَّ قائمنه، ُثن وَ ي هُ لذِ  اْلقام اَّ َ  إِ  وِ عَ ابِ السَّ  ءِ ََم السَّ  نَ مِ  ُب الرَّ   ُ بِ ََيْ : » اهللِ ولر ُس رر   نَ ِمن ٌق نُنعُ  ُ  رُ ََيْ

 احلديث...« ارِ النَّ 
ن ِة"  اُل يِف "السج س  ُبو أرَْحردر اْلعر رواآل أر

(3). 

نفالر  [1221] : تر اِرِميج ُن الند  اآُل ُعنرْيامر ور نُه، رر ْولر ، قر
الِنك  نرِس ْبِن مر ْن أر عر   چڻ  ڻ  ڻ  چ ور

ِة بِنأرْرض   [48]إبراهيم:  ْو ر اْلِقيرامر هُلرا اهلُل ير نا ، ُيبردِّ ْيهر لر نْنِزُل عر نا، ير اير نا اخْلرطر ْيهر لر نْل عر ْ ُيْعمر  َلر
نة  ِمنْن فِض 

اجْلرب اُر 
(4). 

اَِّ،  [1222] ز  ْبُد الر  نرا عر ثر د  امْلرنُْسوِخ ِمنر الُقْرآِن": حر اُ  أرَْحرُد يِف ثِتراِب "الن اِسِخ ور الر اإِلمر قر ور

ْولِنِه:  ةر يِف قر ترادر ْن قر ، عر ر  ْعمر وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ    ەئ  ەئ  وئ   چ أبنا مر

ُة ِعنْدر امْلرْوِ   [210]البقرة:   چ ِئكر ْأتِيِهُم امْلرفالر تر ِ ، ور امر ْأتِيِهُم اهلُل يِف ُظلرل  ِمنر اْلغر : ير الر ، قر
(5). 

امر  [1223] ُم سر ى امْلُطرعِّ نرا ِعيسر ر ْبنُد اهللِ ْبنُن أرْخربر : أننا عر ناالر ةر ُحُضنوراا قر ْنزر ُن ْبنُن َحر ْيامر ُسلر ا ور عا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمّي  (1) ْ  احلرْْضر َْحرن ْبن ُجبرْ  ْبن ُنفر ْبد الر  ، ثقة. التقريب )عر  (.3827، أبو َحيد، ويقال: أبو َح  احِلْمِ،ج

، ثقة جليل، مَض ] (2) َْحرِن احِلْمِ،ج ْبِد الر  ُبو عر ، أر ِميج اِمر  احلرْْضر الِِك بِن عر ْ ِ بِن مر  [.706ُجبرْ ُ بُن ُنفر

ننان: مننرتوك، مَضنن ] (3) بر : صنندوَّ ثرينن 798أر ننْهر  شر ُء 1106اإلرسننال واألوهننا ، مَضنن ] [. ور : مضننت [. وأرْسننامر

اُل: مَض ]858] س   [.754[. والعر

( عنن أبنان، بنه، وعزيناآل إىل 74( والنذهبي يف العنرش )463أوردآل ابن املوصنيل يف َمتِن الصنواعق املرسنلة )ص

اِل، وْصح ابن املوصيل باسم الكتاب "السنة". س   العر

، به.141الرد عىل اجلهمية للدارمي ) (4) ْن أرنرس  ، عر
ْعد  ْن ِسنراِن ْبِن سر ، عر بِيب  ِزيدر ْبِن أريِب حر ْن ير ، عر ةر يعر

ِ  ( من طريق اْبِن هلر

، ثقنة ثبنت، مَضن 243. وهنو يف تفسن  عبند النرزاَّ )إسناده مقطوع صنحيح (5) نُدْويِسج نةر الس  امر ُة: هنو ابنُن ِدعر ترنادر (. قر

[793.] 
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يِلل  رر ْبُن عر ُعمر
ُبنو  ،(1) ، ثنا أر ْكِر اْبُن ُزْنُبور  ُبو بر ، أنا أر ْينربِيج ِد الز  ُد ْبُن حُمرم  ، أبنا حُمرم  ِعيُد ْبُن أرَْحردر أنا سر

ُن بْ  ، ثنا احْلرسر اُودر ْكِر اْبُن أريِب در ريِ   بر يرى ْبِن ثر ْ ُن حير
ُن  ،(3)ثننا أريِب  ،(2) ْيامر ثننا  ُسنلر

ن  (4) ر  ،(5)ْبنُن أرْخْضر

ِن الن بِيِّ  ، عر
ِعيد  ْن أريِب سر ، عر ةر ْن أريِب نرْْضر ، عر ِن الت ْيِميِّ :  عر الر نْيَحوِ »قر  َبْْيَ َيَدِي الصَّ

 :ُينَاِدي ُمنَاد 

اعَ  ، َأَتْتُكُم السَّ ُِ ا النَّا َ نا التَّْيِمني  َصنْوَتُه  -ُو َيا َأَي  ََ  –َوَمدَّ ِِبَ ،  :َقنا َُ َفَيْسنَمُعُه اْلَْحَيناُء َواْلَْمنَوا

ْنَيا َُ اهللُ َتَعاَ  إَِ  َسََمِء الد  ارِ  :، ُثمَّ ُينَاِدي ُمنَاد  َوَينِْز َِن اْْلُْلُك اْلَيْوَم  هللِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ
 .(6)« ْلِ

. ِويٌّ  إِْسنراُدآُل قر

يْ  ُبو الل  اآُل أر ور ر  رر ْهور ِزيُد ْبُن جر ِث ير
(7)، . يِّ ِ نرْبر ريِ   العر يرى ْبِن ثر ْ ِن ْبِن حير ِن احْلرسر  عر

،،، نر ْيامر ُه امْلُْعترِمُر ْبُن ُسلر فر الر  خر

[1224]  " اِحنير نناِِنج يِف "ثِترنناِب الن ننو  جر ْعُقننوبر اجُلوزر اِهيُم ْبننُن ير ننالر إِْبننرر قر فر
ُبننو  (1) نرا أر ثر نند  : حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثتب بعدها "صح". (1)

يِ،ج احلسن ب (2) يج امْلرصِّ ِ نرْبر  (.1291، ال بأس به. التقريب )ن حييى بن ثري  العر

يج  (3) ِ نرْبر م  العر ريِِ  بِن ِدْرهر يرى بُن ثر ْ ْوالرُهْم، أر  حير ، ثقة، ع. التقريب )مر يج ِ ِْ انر البر س   (.7629ُبو غر

ُن( ثذا يف األصل، وهي ثذلك يف َمطوطة "البعث" ثام أشار حمققها، وَمطوطة "الغرائب امللتقطة". (4) ْيامر  )ُسلر

يج  (5) ِ ِْ ر اْلبر ْيُم ْبُن أرْخْضر  (.2523س. التقريب ) ، ثقة ضابط،   د  ُسلر

: مضنوا ] (6) اُودر ، ثقنة، مَضن ]827رجاله إىل اْبنِن أريِب در نانر ُن بنُن طرْرخر ْيامر ُبنو امْلُْعترِمنِر ُسنلر : هنو أر الت ْيِمنيج ُبنو 834[. ور أر [. ور

، ثقة، مَض ] ْبِديج الِِك اْلعر : هو امْلُنِْذُر ْبُن مر ةر  [.912نرْْضر

ْكِر اْبنُ  ُبو بر اُودر يف "البعث" ) احلديث أخرجه أر  ( ومن طريقه أخرجه املصنِّف. 19أريِب در

ْيلرِميج يف مسند الفردوس نا  -( 4َّ/324ثام يف الغرائنب امللتقطنة البنن حجنر )ج  -وأخرجه الد  نر ر نا أريِب، أرْخربر نر ر أرْخربر

، به. وهو يف الفردوس بمأثور اخلطاب ) ْينربِيج ِْ  الز  ُبو نر  (.8869أر

نْن 42يب الدنيا يف األهوال )وأخرجه ابن أ ، عر ُجنل  نْن رر ، عر ا   ، ادنا َهر 
 
اء جر ْبُد اهلل ِ ْبُن رر ، دثنا عر ِرير  ( دثني ُعبرْيُد اهللِ ْبُن جر

، بنحوآل موقوفاا، وليس فيه ذثر النزول. وانظر تعليق املصنِّف.  اخْلُْدِريِّ
ِعيد   أريِب سر

ُقْطنِّي:  (7) ارر ، قال الد  ُسويِسج ند اخلنفالل يِف َجلنة أصنحاب الط رر ُبنو حُمرم  : )ذثرآل أر ْعىلر ثان بالريغر، ال بأس به. وقال ابن أيب ير

 اإلما  أرَْحرد رَحة اهلل عليه(. ووقع يف مطبوعة الطبقا : "َجهور".

اُ  امْلراِِض. ُجُل اجلرِريُء امْلِْقدر ر، وهو الر  ْعفر جر ر: ثر ْهور جر  ور

ة: جهنر. التنذييل عنىل 10/495( تناج العنروس )1/421حلنابلنة )( طبقا  ا242انظر: سؤاال  احلاثم ) ( مناد 

 (.945ثتب اجلرح والتعديل )
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ِن  النجْعامر
: ُينراِدي ُمنرناِدي نا  ،(2) الر ب اس  قر ِن اْبِن عر ، عر ةر ُبو نرْْضر بِيِه، نا أر ْن أر ، عر نر ْيامر ُمْعترِمُر ْبُن ُسلر

(3) 

 : نالر اُ ، قر اأْلرْمور ا اأْلرْحيراُء ور ُعهر يرْسمر ُة"، فر اعر ْتُكُم الس  تر را الن اُس، أر ا أرهيج ِة: "ير ْيحر ِي الص  در نْير ير نْنِزُل بر ير ور

اِر" اهلُل إىِلر  ه  اِحِد اْلقر ت هللِ اْلور رِن امْلُْلُك اْليرْو ر
ُينراِدي ُمنراد : "ملِ ْنيرا، فر  الدج

ِ
ء امر  الس 

(4). 

اُج يِف  اسِ ب  و العر بُ أر  الر قر  [1225] ن: أبننا احلُ هُ " لر ةِ ي  مِ هْ  اجلر ىلر عر  دِّ "الر   اِب تر  ثِ الرس    يندر زِ ير  نُ ْبن نْيُ سر

اُن  ْرب  ثنا عر  ،(5) - وَّ  دُ صر  –الط ح  ِ  ْبُن حر فالر ْبُد الس 
ِِنِّ  ،(6) االر الِد  الد  ْن أريِب خر اِل  ،(7)عر ِن امْلِنْهر عر

و، عر  ْمر  ُ : حُيْ الر قر  ةر رر يْ رر  هُ يِب أر  نْ ، عر ِث ارِ احلر  نِ بْ  اهللِ دِ بْ عر  نْ ْبِن عر نُح  اُس الن  رشر نمُ  اةا رر ُعن اةا فر نير قِ  اةا شر ا اما

 امر  الس  ىلر إِ  مْ هُ رُ اصر بْ أر  ةا صر اِخ ، شر ةا نرسر  نير عِ بر رْ أر 
ِ
 تر نْ، ير ء

 ضر فرْصلر القر  ونر رُ ظِ
ِ
ُهمُ اء َُّ، ور  ، ُيْلِجمر نرر  ُل زِ نْنير اْلعر

ن نر مِ  ل  لر  ظُ يِف  اهلُل نىلر إِ   ِ امر الغر نكْ يُ "، فر يمر اهِ رر ْبنوا إِ ُسنثْ : "اُ وُل ُقنير  م  ، ُثنشِ رْ  العر ، ُثنسر ن م  ى ُقْبطِي ترننْيِ  الر قر

نَِّو، وأقوم َعْن َيِمِْي اْلَعْرِش، َلْيَ  َأَحنٌد َيُقنوُم َذلِنَك : » اهللِ وُل ُس رر  ًو ِمْن ُحَلِل اْْلَ َفُأْكَسي ُحلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف عننداد املفقننود. وذثننرآل ابننن رجننب احلنننبيل واقتننبس منننه يف "التخويننف مننن النننار والتعريننف بحننال دار البننوار"  (1) =

 (.30)ص

نِ  (2) ُبننو النننجْعامر ، أر ننُدويِسج ْضننِل الس  ننُد ْبننُن الفر ، ثقننة ثبننت تغنن  يف آخننر عمننرآل، ع. التقريننب  حُمرم  نناِر   ، امْلرْعننُروُف بِعر ننيج ِ ِْ البر

(6226.) 

ة: "ُمنراد ". (3)  )ُمنراِدي( ثذا، واجلاد 

ا يف احلديث السابق.770. امْلُْعترِمُر: ثقة، مَض ]إسناده صحيح (4) فر لر : سر ةر ُبو نرْْضر  [. وأبوآل وأر

. وأخرجنه عبند اهلل يف السننة )27وأخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال ) يج ِ نرْبر  اْلعر
اذ  اِذ ْبِن ُمعر ( 220( دثني امْلُريرن ى ْبُن ُمعر

. وأخرجنه الفاللكنائي يف ُشح أصنول االعتقناد ) ْبُد اأْلرْعىلر ْبُن َحر اد  الن ْريِسج نرا عر ثر د  ِث 366حر ( منن طرينق أريِب األرْشنعر

اِ  الِعْجيِلِّ  ِن امْلُْعترِمِر، به. وعند الفاللكائي: أن اهلل أرَْحردر ْبِن امْلِْقدر ..". . ثفالثتهم: عر رِن امْلرلُِك اْليرْو ر
 هو القائل: "ملِ

ْيُم ْبنُن َحر ناد  يف الفنتن ) ك. 140( وعننه الندارمي يف النرد عنىل اجلهمينة )1769وأخرجه ُنعر ( عنن عبند اهلل بنن املبنارر

نْيم  يف ِحْليرنِة األوليناء ) ( من طريق جرير بن عبد3637وأخرجه احلاثم ) . وأخرجه أبو ُنعر بِّيِّ ( 1/324احلميد الض 

نِديث   ا حر نذر ، بنه. وقنال احلناثم: هر نانر الت ْيِمنيِّ نر ْبنِن طرْرخر ْيامر نْن ُسنلر . ثفالثنتهم: عر طِنيِّ من طريق سهل بن يوسف األرْنامر

اآُل. جر ْ ُ ررِّ َلر ِ  ُمْسلِم  ور ْ ىلر ُشر ِحيح  عر  صر

ْبد اهلل ِ الكويف، لني احلديث، د  . )يزيد بن حييى الطحان األرْنصاِرّي  احلسني بن (5)  (.1361، أبو عيل، وقيل: أرُبو عر

يج  (6)
ئِ ْرِب بِن سلم الن ْهِديج امْلُفالر ِ  بُن حر فالر ْبُد الس  ، ثقة حافظ له مناث ، ع. التقريب )عر ْكر  الُكويِفج ُبو بر  (.4067، أر

َْحرنِ  (7) ْبِد الر  ِزيُد ْبُن عر ِِنج ير االر الِد  الد   (.8072. التقريب )4 ا، وثان يدلس، ، صدوَّ  طئ ثريأرُبو خر
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ِي َْ َِ  .(1)« اْْلََقاَم 

ْبِد اهللِ  ْن عر ، عر وَّ  رْسُ ْن مر ، عر ةر ْن أريِب ُعبرْيدر اِل، عر ُ امْلِنْهر ربر املشهور: خر
(2). 

ِزيج  [1226] ي ار  امْلرْرور الر أرَْحرُد ْبُن سر قر
ن دِّ "النر   اِب تر  ثِ يِف  (3) ن": ثننا أر ةِ ي نمِ هْ  اجلر ىلر عر  يِب أر  نُ ْبن ُس نر

اِويج  هر ةر الرج ُأنرْيسر
 يْ زر  نِ بْ  ةر حر لْ طر  نْ عر  ،(5) نِ َْحر الر   دِ بْ عر  نُ بْ  نُ امر ريْ ثنا عُ  ،(4)

ْعب   نْ ، عر ل  ُج رر  نْ عر  ،(6) د  ثر

، ُثلج / ]الر قر  ُة أرْجُبل  عر ْربر برل  مِ 133: أر  (7): ُلْبنرنان  ِب رِ غْ امْلر ور  َِّ رْشِ امْلر  نْير ا بر ُتيِضُء مر  ة  ؤر لُ ؤْ ا لُ هر نْ/أ[ جر

الطجوُر  اجُلوِديج ور ور
اجلرلِيُل  (8) ور

ا اهلُل ،(1) هر ُ ُيسر ِّ نور  زر يِف  ونُ ُكنتر فر  ،فر بج  النر  يِت أْ يرنامْلرْقنِدِس، فر  ِت ْينا بر اير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وثقه اخلطينب وغن آل، مَضن ] (1) اَّر ُد بُن إِْسحر اُج: هو حُمرم  ناُل: صندوَّ ربنام وهنم، مَضن ]734الرس   امْلِنْهر [. 863[. ور

، ثقة، مَض ] يج ِ ِْ اِريج البر لِيِد األرْنصر ُبو الور ْبُد اهللِ ْبُن احلراِرِث: هو أر عر ةا 908ور [. و 1006(: سنبق تعريفهنا ][. و )ُحل 

[ :)َُّ رر ُهُم اْلعر (: ]1016)ُيْلِجمر ي ترنْيِ
 [.908[. و )ُقْبطِ

( عننن الرسناج بمريلننه، وعننزاآل إىل ثتابنه "الننرد عننىل 146وهنو يف ثتنناب األربعنني يف صننفا  رب العنناملني للنذهبي )

 اجلهمية".

( عن البيهقني ب سننادآل إىل عبند السنفال  بنن 19/372ثتاب الفتن واملفالحم ) –وأوردآل ابن ثري  يف البداية والنهاية 

( املواهنب اللدنينة 11/394للبيهقني. انظنر: فنتح البناري ) "البعث"حرب، به. وعزاآل ابن حجر والقسطفالِن إىل 

(3/636.) 

نِديث  3611وأخرجه الرتمذي ) ا حر نذر ( من طريق عبد السفال  بن حرب، هبذا اإلسناد، باملرفوع منه فقنط، وقنال: هر

ن   سر . وضعفه األلباِن. وقد مَض بنرقم ]حر ِريب  ، قولنه، دون ذثنر الننزول، وصنححه [ بنحنوآل عنن عنيل 908غر

 األلباِن.

 [.863مَض احلديث هبذا اإلسناد برقم ] (2)

، ثقة حافظ فقيه، س. التقريب (3) ِزيج َْحرِن املرْرور ْبِد الر  ْوبر بِن عر يج ي اِر بِن أر ِن أرَْحرُد بُن سر  (.45) أرُبو احلرسر

( ووقننع عننندآل: "أنننس بنن أنيسننة". الريقننا  البننن قطلوبغننا 8/135منن أهننل اجلزيننرة، ذثننرآل ابننن حبنان يف الريقننا  ) (4)

(2/446 .) 

اِِنج  (5) ، صدوَّ أثرير الروعريامن بن عبد الرَحن بن مسلم احلرر  ِفيِّ
ائِ اية عن الضنعفاء واملجاهينل فضنعف ، املعروف بِالط رر

ْ   إىل الكذب، وقد وثقة ابن معني. التقريب )  (.4494بسبب ذلك حتى نسبه ابن ُنمر

ِ ج  (6)  الُقرر
ْيد  ُة ْبُن زر ْلحر ، مرتوك، قال أَحد وعيل وأبو داود: ثان يضعطر قِّيج  الر 

ُبو ِمْسكنِي   (.3020، َّ. التقريب )، أر

: جبل مطّل عىل َحص جييء من العرج الذي بني مكة واملدينة حتى يتصل بالشا . معجم البلدان ) (7)  (.5/11ُلْبنران 

، وعليه ثنان اخلطناب الريناِن ملوسنى  (8) ْديرنر عنند خروجنه منن  الطجوُر: جبل بالقرب من مِ عند موضع يسمى مر

= 
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 ا.هر يْ لر عر  ونُ كُ ير فر  هِ ِش رْ عر بِ 

، عر ابْ  اآلُ ور رر  ةر يعر
ِ ، عر يِب أر  نْ ُن هلر بِيل  ، بِ  نْ  قر ْعب   .(2) انِ يفر عِ ضر  انِ يقر رِ الط  ، ور آلِ وِ حْ نرثر

 العر  [1227]
ْعد  ُد ْبُن سر ى حُمرم  ور رر ْويِفج ور

نِن ْبنِن  ،(4)ثنا أريِب  ،(3) ننْيُ ْبنُن احلرسر ني احلُسر مِّ ثننا عر

ْويِفج  طِي ةر العر عر
نِي أريِب  ،(5) ثر د  حر

بِيِه  ،(6) ْن أر :  ،(7)عر ب ناس  ِن اْبِن عر ]املزمنل:   چ ەئ  وئ    وئچ عر

ُء ِحنير  [18 امر ُق الس  ق  ْعنِي: ترشر َْحرُن ، ير نِْزُل الر   . (8) ير

نُد ْبنُن  [1228] ، ثننا حُمرم 
اُرونر ْبِن َُحرْيد  ُد ْبُن هر نرا حُمرم  ثر د  ِديل احلرافُِظ، حر ُبو أرَْحردر اْبِن عر الر أر قر

الِح  أرْخ  ةر ْبنر صر ْمعر ، أرن  زر ْي   اِهيُم ْبُن امْلُْختراِر، ثنا اْبُن ُجرر ، ثنا إِْبرر اِزيج  الر 
ةر ْبننر َُحرْيد  نلرمر آُل، أرن  سر ر ربر

ا    ْهرر ور
نِن الن بِنيِّ  (9) ، عر ب اس  ِن اْبِن عر آُل، عر ر ب اس  أرْخربر ْوىلر اْبِن عر ةر مر آُل، أرن  ِعْكِرمر ر :  أرْخربر نالر إِنَّ »قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مِ ببني إرسائيل. =

الطجورُ  أيضا: جبل مرشف عىل نابلس حيجه السامرة، وأما اليهود فلهنم فينه اعتقناد عظنيم، ويزعمنون أن إبنراهيم  ور

  أمر بذبح إسامعيل  َّفيه، وعندهم يف التوراة أن الذبيح إسحا( 4/47. جبل معجم البلدان.) 

ا. معجم البلدان )اجلرلِيُل: جبل يف ساحل الشا  ممتّد إىل قرب َحص. وجبل اجلليل: بالقرب من  (1)  (.2/158دمشق أيضا

..( أوردآل النذهبي يف األربعنني يف صنفا  رب العناملني ) (2) ني ار  ( بمريلنه، إال أننه 159هذا النص بكامله من قوله )قرالر أرَْحرُد ْبنُن سر

، مَض ] ة  ْعُب األرْحبراِر: ثِقر ثر (: سبق التعر935قال: "واهيان" بدل "ضعيفان". ور  [. 928يف به ][. ور )اجلُودِيج

ْويفّ  (3) ن ْبن عطية العر ْعد ْبن حممد ْبن احلرسر اِدّي، قال اخلطينب: ثنان ليننا يف احلنديث، وقنال حممد ْبن سر ر اْلبرْغدر ْعفر ، أبو جر

 (.3/560عتدال )( ميزان اال6/608الدارقطني: ال بأس به. تاريخ اإلسفال  )

ْعد العنويفّ  (4) ن ْبن عطية بن سر ْعد ْبن حممد ْبن احلرسر نُه بعضنهم، وأّمنا أَحند بنن حنبنل فقنال: ثنان سر ّثقر ، قنال النذهبي: ور

ْهميًّا. تاريخ اإلسفال  )  (.5/572جر

ِقي ِة بِ  (5) ْ ِث عر قراِِض الرش  ندِّ ِن اْبِن امْلُحر نْيُ بُن احلرسر ْبِد اهللِ احُلسر ُبو عر ُة، أر فال مر ، العر ِر امْلرْهِديِّ ْسكر ، ُثم  قراِِض عر ادر نْويِفج برْغدر ي نةر العر
، طِ

ِقينُه، ضنعفه اْبنُن مر  ، الفر ( سن  أعنفال  الننبفالء 1/532هنن(. مينزان االعتندال )201ِعننْي  وغن آل. منا  سننة )الُكويِفج

(9/395.) 

ْويِفج  (6) ةر العر ي ةر بن سعد بن ُجنرادر
طِ ، ضعيف، د. التقريب ) احلسن بن عر  (.1256الُكويِفج

عْ  (7) ي ُة بُن سر
طِ ْويِفج عر  [.796، صدوَّ  طئ ثري ا، وثان شيعيا مدلسا، مَض ]ِد العر

، به.23/695. وأخرجه الطربي يف تفس آل )إسناده ضعيف (8) ْعد  ُد ْبُن سر نِي حُمرم  ثر د   ( حر

ِِنج  (9) ا   اْليرامر ْهرر ُة ْبُن ور مر لر  (.2515، صدوَّ،   َّ. التقريب )سر
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 ٌَ ُْفوفنًو بِاْْلَََلئَِكنِو، َوَذلِنَك َقْوُلنُه  (1) ِمَن اْلَغََمِم َطاَقنا ََ ەئ  ەئ  وئ     وئ  چ : َينْأِِت اهللُ فِيَهنا 

 «. [210]البقرة:   چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

ا ْن إِْبرر ا اإِلْسنراِد ال أرْعِرُفُه عر رذر ا احْلرِديُث هبر ذر هر : ور ِديل الر اْبُن عر نِة قر اير ِهيمر ْبِن امْلُْختراِر إاِل  ِمْن ِرور

نُْه  ، عر
 .(2)اْبِن َُحرْيد 

اِئيج  [1229] ْيُش ْبُن أرْْصر ر الن سر اِصم  ُخشر الر أرُبو عر قر ِة  –ور ُد األرِئم  ، ثننا -أرحر اِر   نرا عر ثر د  : حر

نْ    ْن ُعبرْيِد ْبِن ُعمر ، عر
ْمِرو ْبِن ِدينرار  ْن عر ، عر

ْيد  ِقنير  (3) َحر اُد ْبُن زر ْينِل أرْو بر نْطُر الل  ن شر ا مرَضر : إِذر نالر قر

ْيِل، فر ِن  اهللر  نُهت  ُثُلُث الل  أرْسنترِجيبر لر نْدُعوِِن فر نِذي ير ا ال  نْن ذر يرُقوُل: مر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  ير

ُه  أرْغِفرر لر ْسترْغِفُرِِن فر ِذي ير ا ال  ْن ذر مر
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وَْجعنه أطنواَّ. (1) نانر ْينُث ثر  حر
ِ
ْقد البناء ا ُعطِفر من األبنِية، أي ُجِعلر ثالقوس. وقال األزهري: هو عر ، وهو مر

: َجع طراَّ   طراقرا  

 (.135للمجددي الربثتي )ص ( ماد ة: طوَّ. التعريفا  الفقهية26/107( تاج العروس )9/191هتذيب اللغة )

ُه اخلرطِيُب، مَض ]إسناده ضعيف (2) ث قر ِر، ور د  : هو ابن املُْجر
اُرونر ْبِن َُحريْد  ُد ْبُن هر : حنافظ ضنعيف، 868. حُمرم  اِزيج  النر 

[. وابُن َُحرْيند 

ِعني  حسن الرأي فيه، مَض ] ْينِه، 880وثان اْبُن مر بجور اْبُن املُْْختراِر: هنو حر [. وابنن 1099صندوَّ ضنعيف احلفنظ، مَضن ][. ور

بُْد امْلرلِِك، ثقة يدلس ويرسل، مَض ] : هو عر ْي   : ضعيف، مَض ]741ُجرر الِح  ُة ْبُن صر ْمعر زر  [.749[. ور

 ( يف ترَجة إبراهيم بن املختار. ومنه اقتبس املصنِّف.1/407احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء )

ي ناُل يف 4/264آل )وأخرجه الطربي يف تفس  ِريج الكر نك  انر احلرنْريِبج السج ناذر ( وأبو احلسن عيل بن عمر بنن حممند ابنن شر

نُة اْبنِن ا اير اِِل، ِرور نور نُيوِخ اْلعر ِن الشج اِن عر سر
ائِِب احْلِ رر اِة اْلغر ائِِد امْلُنْترقر ور  الري الِِث ِمنر اْلفر

ِ
ن"اجْلُْزء نُة األُْرمر اير نْنُه. ِرور نوِر، عر  "ِويِّ لن قج

ْعنىلر يف إبطنال التنأويفال  104جاميع العمرينة  –عا   3840/أ( ]الظاهرية، جموع رقم 158)َّ [ والقناِض أبنو ير

، به.439) اِزيِّ  الر 
ْيد   ( من طريق اْبِن َُحر

( منن طرينق أريِب 1049، ح2/587( والندواليب يف الكننى واألسنامء )2/372وأخرجه ابنن أيب حناتم يف تفسن آل )

ِعيد   . وأخرجه وابن أيب الدنيا يف األهوال )سر ِزيِّ نْقر  اْلعر
د  ْمِرو ْبِن حُمرم  ْعنىلر يف مسنندآل 156عر ثنام يف املطالنب  –( وأبو ير

ْبِد ا –( 3543العالية ) اِمر  عر ، به، موقوفاا.من طريق أريِب عر الِح  ةر ْبِن صر ْمعر ْن زر . ثفالَها: عر ْييِسِّ و القر ْمر   مْلرلِِك ْبِن عر

ِعيج ُعبر  (3) ْيريِيج اجُلنْدر ةر الل  ترادر ْ ِ بِن قر ، جمع عىل ثقته، ع. التقريب )ْيُد بُن ُعمر يج اِصم  امْلركِّ  (.4385، أرُبو عر

: هو صاحُب ثتاب"االستقامة يِف السنة"إسناده صحيح (4) ْيش  ِن 736، ثقة حافظ، مَض ]. ُخشر ُبنو الننجْعامر : هنو أر اِر   عر [ ور

، ثقة ثبت تغن  يف آخنر عمنرآل، مَضن ] ُدويِسج ْضِل الس  ُد ْبُن الفر : ثقنة ثبنت فقينه، مَضن 1224حُمرم  ْيند  َحر ناُد ْبنُن زر [. ور

، ثقة ثبت، مَض ]1000] يج ِحيج امْلركِّ : هو اجُلمر ْمُرو ْبُن ِدينرار   [. 780[. وعر
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[1230]  : ْيش  الر ُخشر نمِم  ور »قر ن لج دُ ا ير ن فر ْينثر  ُل زِ نْنير   ن  اهللر أر ىلر عر نىلر : ُصنُعوُدآُل إِ اءر شر  امر  الس 
ِ
 ء

 اْس ور 
ِت اجلرْهِمي ُة: "فر  ِ ، فر شِ رْ  العر ىلر عر  آلُ اؤُ ور تِ مر عر ْ  نْ مر ْن زر   ر

ُ  يلر ت"، قِ لر زر ا نر ذر إِ  هُ فُ لِ ن: فر مْ هلر ْ  نْ مر   ر
 يِف  هُ ُفنلِ

ت عِ  نير حِ  ضِ رْ األر  ِعدر  امر  الس   يِف امر بِ  هِ مِ لْ عِ ثر  ضِ رْ  األر  يِف امر بِ  هُ مُ لْ صر
ِ
 امر  الس   يِف امر بِ  هُ مُ لْ عِ ، ور ء

ِ
 امر بِن هِ ِمنلْ عِ ثر  ء

ْ الر  اء  ور ، سر ضِ رْ  األر يِف   تر   ر
 .ُف لِ

نمِم نور  ن لج دُ ا ير نكر لِن ذر ىلر عر   چەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ :  اهللِ ُل وْ : قر

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ : هُ ُلنوْ قر ، ور  [210]البقرة: 

ڦ  ڦ  ڄ           ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ : هُ ُلننننوْ قر ، ور  [158]األنعننننا :   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ            ۆ  ۆ            ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  چ : هُ لُ وْ قر ، ور  [48]الكهف:  چ ڄ  ڄ  ڄ

 «. [22]الفجر:   چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ : هُ لُ وْ قر ، ور  [34]األحقاف:  چ ۅ  ۅ

 : ْيش  الر ُخشر   ونر دُ   اهللِ نر ِمن مْ هِبِ رْ ُقن: لِ ونر بُ ر  قر املُْ  ةُ كر ئِ فالر وا امْلر مج  ُس امر ن  إِ ور »قر
ِ
نإِ ، ور هِ ِقنلْ خر  ينعِ َجر  امر ن 

ِ  اجلرْهمِ  ر نن   ر ننل ْت عُ حتر ضر نن نير ِحنن مْ وهُلُ ُقنني ننُة ور ْ الر  اهللر ن  وا: "إِ الُ قر ْ  هُ نْننوا مِ ُلنن  ر ننالر ، ور ء   ر نن وُل زُ  ير  نْ عر

  عر رْسر أر "، فر هِ عِ ِض وْ مر 
 .مْ هُلُ وْ قر  الِ ه   اجلُ ىلر إِ

 ذر ثر ور 
 لر ، ور  اهلُل الر قر  كر لِ

 زُ  نُ يِف  ِق لْ اخلر  ةِ لر زِ نْمر بِ  سر يْ لر  نْ كِ
ُد  ِق لْ اخلر  نر مِ  د  حر أر  سر يْ لر  هُ ن  ؛ أِلر هِ ولِ ْصعر ير

، هِ ِسنفْ نربِ  لِ و  األر  هِ انِنكر مر ور  هِ عِ ِضنوْ مر  نْ عر  ل  ائِ زر  ور هُ  ور ال  إِ  آلِ ْ ِ ان  غر كر  مر ىلر إِ  يهِ فِ  انر ع  ثر ِض وْ مر ور  انِ كر مر  نْ مِ 

ننامر بِنن هِ لِننهْ جر بِ  هُ ُمننلْ عِ ور  ْ نن آلُ در ْعننبر  ُث دُ  حير  نر ى ِمننور تر ا اْسننذر إِ   اهللر ن  إِ ، ور لِ و  األر  هِ عِ ِضننوْ مر ور  هِ انِننكر  مر ىلر عر

 امر  الس  ىلر إِ  ضِ رْ األر 
ِ
ن وْ ، أر ء ن نْ ِمن لر زر نر  إِ امر سر

 
نىلر ء  أر امر  سر

 
ْ رْ  أر ىلر إِ  وْ ء : َلر

ْعنُزْب  ض  ير
ن (1) ْ  هِ ِمنلْ عِ  نْ عر  يِف  ء   ر

 امر بِ  هُ مُ لْ ، عِ ضِ رْ  األر  يِف الر ور  اِ  ور مر الس  
 ور تِ االْس  در عْ بر  ن  يهِ  فِ

ِ
 لر ْبنقر  ن  هِبِن هِ ِمنلْ عِ ثر  (2)( الِ ور )النز   در ْعنبر ور  اء

ْ كر لِ ذر  ْرُثنُه يِف  آلُ ادر  زر الر ، ور هِ ِمنلْ عِ  نْ مِ  اءُ ور تِ ُينِْقِص االْس  ، َلر نفر  (3)، )........( هِ ِمنلْ  عِ تر  (1) ل  اِينزر بر  سر يْ لر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِغيب. تاج العروس ) (1) ْعُزب، بضم الزاي وثرسها: ير ة: عزب.3/362ير  ( ماد 

ول". وذثرننا يف مننه  التحقينق أن  املصننف ينقنل الكنفال  ُز ال( ثذا يف األصل، وهي سبق قلنم، إننام أراد: "النجنور )الز   (2)

 اهلل أعلم.بنصه ال يصحح التصحيفا  ألمانته العلمية، أو أهنا تصحيف من املصنِّف نفسه و

 ترك املصنُِّف فراغاا بمقدار ثفالث ثلام . (3)
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 «. (2) هُ نْعر  هِ قِ لْ  خر الر ، ور هِ قِ لْ خر  نْ عر 

نُر ْبن ور  ُصننْو مر ُبنأر  الر قر  [1231] ْعمر نويِفج  در َْحرنأر  نُ مر الصج
ن:  (3) نُت أر عْ مِ سر نا حُمر بر  م 

 نر ْبن اهللِ در ْبنعر  د 

 امْلر  دِ بْ عر  نِ بْ  يمر اهِ رر بْ إِ 
نوُل ُقنير  (4) ِك لِ ْلِنسر عر نْدُ  جر نْهل   نِ ْبن يِلِّ : قرصر سر

نفر  ،(5) ن انر كر  الِ ور ْهن أر يِف  ل مُ كر تر ير

ن أر رر قر ، فر ةِ امر ير القِ  نئِ فالر امْلر  ولِ زُ  ُننيِف  اس  ب نعر  نِ اْبن يثر دِ حر ن لِ ْهنأر  ةِ كر  امر سر
 
ن ء  امر سر

 
 وُل ُقنير ، فر ضِ رْ  األر ىلر إِ  (6) ء

"  ور ُهن نْ كِنلر ، ور : "الر ونر ولُ قُ ير ات فر نربج رر  مْ يكُ فِ اخلرْلُق: أر  نْينأر رر فر  .(7)آ   ن نر  ْبنيِل  ُت عر نامر  ل  هْ سر ُ اهللر ُثل  نربِّ ُيكر

 لر ، ور : "الر الر قر 
"، ثر  ور هُ  نْ كِ ْولُ اىلر عر تر  ّق اهد احلر شر  هُ ن  أر آ   ْلبِي قر عر قر ز  فر  . /ُه ، فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أرِزيلُ  (1) = أنر ، فر ءر ْ ِزْلُت الَّش  ْيفالا، ور ِزيُل زر ُء ير ْ الر الَّش  يجُز، زر الت مر َُّ ور رج الت فر اُيُل: الت براُيُن ور ا. تاج العنروس الت زر ا ِمن ذر ْقتر ذر ر  ُه، إِذا فر

ة: ز ي ل.29/154)  ( ماد 

 .ليس بمنعزل عن خلقه، وال خلقه بمنعزلني عن ِعْلِمِه  اد: أن ِعْلمر اهللِ واملر

 ترك بعدها فراغا مقدار نصف سطر، ثم وضع عفالمة انتهاء الكفال  بعد الفراغ. (2)

ْعمر ْبن أَحد ْبن حممد ْبن زياد (3) ْيخ أبنو منصنور اإلصنبمر نِمعر أبنا القاسنم ، الش  نوفّية ب صنبهان سر هاِن الّزاهند، ثبن  الصج

ْيخ، وابن املقرئ، وغ هم، ما  يف رمضان سنة ) اِّن، وأبا الش   (.9/302هن(. تاريخ اإلسفال  )418الطربر

اِِنج  (4) ْصنبرهر
ند  األر ُبنو حُمرم  ْبنِد امْلرلِنِك، أر اِهيمر ْبنِن عر ْبُد اهللِ ْبُن إِْبنرر نِويِّ  عر اْلبرغر اِِنِّ ور نةر احْلرنر  ُروبر نْن أريِب عر ى عر ور اِعُظ، رر ُر، النور ثِّ امْلُنذر

ر يِف رر  ، ُتنُويفِّ نيِلل ْكنِر ْبنِن أريِب عر ُبنو بر نْيم  وأر ُبو ُنعر نُْه أر عر ا، ور َِهر
ِ ْ غر ننرةر )ور نب  سر ( تناريخ 2/55هنن(. تناريخ أصنبهان )368جر

 (.8/290اإلسفال  )

 َل أميزآل. وهناك: (5)

 (.8/467هن( تاريخ اإلسفال  )379، أبو احلسن الْكويف، ) : عيل بن سهل بن أيب حّيان التميمي -
ن اإلصبهاِنّ  - الّزاهد، أحد أعفال  الصوفية، صحب حممد بن يوسف البنناء، وثنان  وعيّل بن سهل بن حممد، أبو احلرسر

اِّن، ) :  نُْه: الط ربر ى عر ور  (.7/120هن(. تاريخ اإلسفال  )307يكاتب اجلنيد. وله شأن، رر

و10ثذا. ولفظ ابن راهويه يف مسندآل ) (6) ِديِث الصج (.( يف حر ءا امر ءا سر امر اِ  سر ور مر نِْزُل أرْهُل الس   ِر: )ُثم  ير

ى عن أيب هريرة  (7) وِر"، وهو حديث طويل ُيْرور ِديِث الصج ، مَض احلديث عنه يف بداية باب الننزول هو قطعة من "حر

 [.1219يو  القيامة، انظر ما بعد ]
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 الكرميةفهرس اآليات 
 

 الصفحة السورة م

 119 چ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ چ 7الفاحتة   .1

  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ 25البقرة   .2

 چ ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ

106 

3.  
        ...﴾ 8 ،190﴿ 26البقرة 

 314 چ ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ چ 36البقرة   .4

 119 چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ چ 40قرة الب  .5

 118 چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ 52البقرة   .6

 106 چ وئ   ەئ  ەئ  ائ     ائ چ 57البقرة   .7

 118 چ  ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ چ 64البقرة   .8

  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک چ 70البقرة   .9

 چڳ

106 

 217، 8 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ 115البقرة   .10

 119 چ  ڭ  ۓ  ۓ چ 150البقرة   .11

 118 چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 187البقرة   .12

      ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئ چ 210البقرة   .13

 چ  ېئ

11 ،78 ،83 ،

474 ،642 ،

644 ،649 ،

650 
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 الصفحة السورة م

 105 چ   چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ  212البقرة   .14

 465، 10 چ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چ 216البقرة   .15

16.  
     ﴾ 8 ،226﴿ 255البقرة 

17.  
         ﴾ 61﴿ 255البقرة 

 329، 49 چ ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۆئ چ 255البقرة   .18

 426، 10 چ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ چ 276البقرة   .19

 118 چ      ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ چ 152آل عمران   .20

 118 چ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ 155آل عمران   .21

 118 چ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ   ڻ چ 170ل عمران آ  .22

 118 چ  ٴۇ  ۈ  ۈ      ۆ  ۆ چ 171آل عمران   .23

 118 چ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ چ 174آل عمران   .24

 118 چ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ 32النساء   .25

 118 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ چ 54النساء   .26

 238، 235، 9 چ  ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ    وئ چ 58النساء   .27

 317، 234 چ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ چ 93النساء   .28

 118 چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ 99النساء   .29

 106 چ ک  ک   ک  ک  ڑ    ڑ  ژ چ 130النساء   .30

            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ 149النساء   .31

 چ  ڦ  ڦ

118 

 118  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ 153النساء   .32
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 الصفحة السورة م

 چ ى
 277 چ  چ   چ  چ  ڃ چ 164النساء   .33

 119 چ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ چ 11املائدة  .34

 105 چ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ چ 114املائدة   .35

 119 چ ې  ې  ۉ چ 13املائدة   .36

 354، 9 چ  ڳ  ڳ  گ  گ چ 80املائدة   .37

 105 چ ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ چ 88املائدة   .38

 118 چ يئ   ىئ  مئ  حئ چ 95املائدة   .39

 118 چ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆچ101املائدة  .40

41.  
        ﴿ 18األنعام 

﴾ 

81 

 223 چ ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ چ 65األنعام   .42

 223 چ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ چ 65األنعام   .43

 209 چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 91األنعام   .44

 353، 85 چ ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ چ 103األنعام   .45

  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چ 158األنعام   .46

 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ

40 ،41 ،650 

 455، 10 چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ چ 54األعراف   .47

 179 چ  گ  ک  ک  ک چ 54األعراف   .48

 119 چ  ڄ  ڄ  ڦ چ 69األعراف   .49
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 الصفحة السورة م

        ﴿ 135األعراف   .50

   ﴾ 

92 

    ﴾. 57﴿ 143األعراف   .51

 272 چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 172األعراف   .52

  چ   چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ چ 172األعراف   .53

 چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ

214 

 106 چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ چ 26األنفال   .54

 105 چ  ڇ   چ  چ چ 3األنفال   .55

 275 چ  ڀ  ڀ  ڀ چ 2التوبة   .56

 118 چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ 43التوبة   .57

        ﴿ 3يونس   .58

 ﴾ 

59 

، 201، 199 چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 26يونس   .59

215 ،394 ،

429 

 429، 394 چ ڀ    ڀ   ڀ  پ  پ  پ چ 26يونس   .60

      ﴾ 8 ،105﴿ 31يونس   .61

 119 چ  ڳ  گ   گ  گ    گ  ک چ 58يونس   .62

 106  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ چ 59يونس   .63
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 الصفحة السورة م

 چ  ۓ   ے  ے    ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ
 105 چ   ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 6هود   .64

  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ 7هود   .65

 چ  ڦ  ڦ   ڤ

10 ،80 ،329 ،

433 

66.  
   ﴾ 9﴿ 37هود 

 235 چ       مب  خب  حب چ 37هود   .67

 157 چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ 109هود   .68

69.  
    ﴾ 55﴿ 123هود 

 118 چ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ چ 38يوسف   .70

 243، 9 چ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ چ 5الرعد   .71

 125 چ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎچ 8الرعد   .72

 636 چ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭچ 39الرعد   .73

 118 چ ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ چ 34إبراهيم   .74

 644 چ  ڻ  ڻ  ڻ چ 48إبراهيم   .75

 409 چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ 8النحل   .76

         ﴿33النحل  .77

﴾ 

40 

        ﴾. 81﴿ 50النحل   .78

 118، 56 چ ی  ی    ی   ی  ىئ  ىئ چ 53النحل   .79
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 الصفحة السورة م

 105 چ ڇ   چ  چ  چ  چ چ 67النحل   .80

   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 73النحل   .81

 چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

105 

 44 ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ژ 74النحل   .82

 105 چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ 75النحل   .83

 119 چ   گ  ک  ک  ک  ک چ 83النحل   .84

 119 چ  ک   ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ چ 114النحل   .85

 118 چگ  گ  ک  ک چ 12سراء اإل  .86

   ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ 44اإلسراء   .87

 چ  ہ  ہ       ہ

110 ،436 

 527 چ  چ چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ چ 78اإلسراء   .88

         ﴿ 79اإلسراء   .89

   ﴾ 

67 ،683 

   ﴾. 62﴿ 81اإلسراء   .90

 650 چڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ48الكهف  .91

 420، 10 چ  ٻ       ٻ  ٻ   ٻ  ٱ چ 52مرمي   .92

 105 چ  ىئ    ىئ  ېئ  ېئ  ېئ چ 62مرمي   .93

       ﴾. 70﴿ 2-1طه   .94

، 79، 70، 8 چ  ڑ  ژ  ژ     ڈ چ 5ه ط  .95

81 ،83 ،176 ،
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 الصفحة السورة م

177 ،179 ،

184 ،273 ،

274 ،382 

، 235، 10، 9 چ  ڦ    ڤ  ڤ چ 39طه   .96

412 

 275 چ  ھ  ہ  ہ  ہ چ 71طه   .97

     ﴾. 85﴿ 110طه   .98

 105 چ  ے  ھ  ھ  ھ چ 131طه   .99

  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ     ڭ     ۓ  ۓ چ 132طه   .100

 چ      ۋ  ۋ  ۈٴۇ

105 

 424 چ ٹ  ٿ     ٿ  ٿ چ 37األنبياء   .101

   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چ 58احلج   .102

 چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ

105 

 162 چ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ 65احلج   .103

 105 چ   ی  ی      ی   ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ چ 72املؤمنون   .104

105.  
       ﴾ 92 ،93﴿ 75املؤمنون 

 119 چ ڈ  ڈ چ 22النور   .106

 313 چ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 15الفرقان   .107

108.  
      ﴾ 80﴿ 59الفرقان 

 455، 10 چ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ       ڇ    ڇ  ڇ   ڇ چ 26النمل   .109
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 الصفحة السورة م

 118 چ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ چ 40النمل   .110

   ڀڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 64النمل   .111

 چ ٺ  ڀ  ڀ

105 

 118 چ   ائ  ائ  ى    ى      ې  ې چ 73النمل   .112

 277، 217، 8 چ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ چ 88القصص   .113

 106 چ چ  چ  چ  چ چ 17العنكبوت   .114

  ہ  ۀ  ۀ   ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ںچ 60العنكبوت  .115

 چہ

105 

 168 چ  ے  ھ  ھ  ھ چ 2-1الروم   .116

 119 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ چ 20لقمان   .117

        ﴿ 5السجدة   .118

﴾ 

55 

   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 31األحزاب   .119

 چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

106 

 119 چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چ 37األحزاب   .120

  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ    ڱ  ڱ چ 4سبأ   .121

 چ  ۀ   ۀ   ڻ

106 

 105 چ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀ چ 15سبأ   .122

     ھ     ہ       ہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ 36سبأ   .123

 چ  ھ

105 
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 الصفحة السورة م

   ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ چ 39سبأ   .124

 چ    جب        يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی

105 ،107 

       ﴾. 79 ،81 ،83﴿ 10فاطر   .125

 340 چ  گ   گ  گ  گ چ 34فاطر   .126

 319 چائ       ى   ى  ې   ېې     ې  ۉ  ۉچ38يس   .127

 243، 9 چ  ڱ   ڱ  ڳ چ 12الصافات   .128

 386 چىب  مب چ 24الصافات   .129

 201 چ      ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ 147الصافات   .130

 483 چ  ک  ڑ  ڑ        ژ   ژ چ 164الصافات   .131

 483 چ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک چ 166-165الصافات   .132

 106 چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے چ 54ص   .133

   ﴾. 87﴿ 75ص   .134

  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې چ 67الزمر   .135

  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ

 چ  ېئ

49 ،268 ،

271 ،375 

      ﴾. 83﴿ 75الزمر   .136

 106 چ ھ  ہ  ہ  ہ   ہ چ 13غافر   .137

138.  
    ﴾ 8﴿ 40غافر 

  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ چ 10-9فصلت   .139

  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ

10 ،423 ،

581 
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 الصفحة السورة م

 چ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ       ۈ  ۆ  ۆ  ۇ
 183، 176 چ      ې  ې  ې       ۉ  ۉ  ۅ چ 11فصلت   .140

  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ چ 51فصلت   .141

 چ   ۆ  ۆ  ۇ     ۇ

118 

        ﴿ 11الشورى   .142

          

    ﴾. 

60 ،81 ،83 ،

87 ،100 

  ىئ  مئ   حئ   جئ  ی  ی  یچ 30الشورى   .143

 چ  حب  جب  يئ

124 ،118 

 119 چ   ڳ     ڳ  گ  گ چ 5الزخرف   .144

 106 چ ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ 32الزخرف   .145

       ﴾ 93﴿ 50الزخرف   .146

  ﴾. 35﴿ 74الزخرف   .147

  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ            ۆ  ۆ            ۇ   ۇ  ڭ  ڭ چ 34األحقاف   .148

 چ ۅ  ۅ

650 

        ﴿ 22حممد   .149

  ﴾ 

72 ،74 

       ﴿ 28حممد   .150

﴾ 

10 ،453 
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 الصفحة السورة م

 118 چ گ  گ  ک  ک چ 8احلجرات   .151

 447، 440 چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ چ 30ق   .152

  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ چ 38ق   .153

 چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ

9 ،344 ،345 ،

433 

 105، 8 چ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ چ 22الذارايت   .154

  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ چ 58-56الذارايت   .155

 چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ

105 

 194، 8 چ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ 58الذارايت   .156

 235، 9 چ ىئ  مئ  حئ  جئ  ی چ 48الطور   .157

 351 چ  گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑ چ 14-13النجم   .158

 119 چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ 55النجم   .159

   چ  چ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ چ 10-8النجم   .160

 چ  ڇ  ڇ  ڇ

351 

 153، 125 چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ 12القمر   .161

 379، 239 چ  ڑ  ژ چ 14القمر   .162

    جب  يئ  ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی  ی چ 48-47القمر   .163

 چ  خب  حب

135 ،138 ،

139 ،141 ،

142 ،147 ،،

149 

، 129، 125، 8 چ        يت  ىت  مت              خت  حت  جت  يب  ىب  مب چ 49-48القمر   .164
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 الصفحة السورة م

133 ،137 ،

138 ،139 ،

153 ،159 

 121، 119 چ  ھ  ھ  ھ  ھ چ 13الرمحن   .165

      ﴾ 8 ،87 ،217﴿ 27الرمحن   .166

 125 چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ چ 60الواقعة   .167

 107 چڤ  ڤ  ٹ  ٹ چ 82الواقعة   .168
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 الصفحة احلديث

ْجترنرا ِمنر  أرْخرر ي ْبترنرا ور ُ ، أرْنتر أرُبونرا، خر ا آدر ى ير الر ُموسر قر ى، فر ُموسر ُ  ور اْحتر   آدر

 اجْلرن ةِ 

297 

ك   ا، ترفر ذر كر نُْتْم، ُثوُنوا هر ُروا يِف اخْلرالِِق، فر ِن  اهلل ر أرْحسر ك  الر ترفر ُروا يِف امْلرْخُلوَِّ، ور

لِكر  ُبونر ِمْن ذر ْعجر تر اُء، ور اُء ملر ا يرشر ا يرشر ُلُق مر ْ   ر

408 

ْدُخُلنِي اجْلرب اُرونر  ا ِِل ير ِت الن اُر مر الر قر الن اُر إىِلر اهللِ ، فر ِت اجْلرن ُة ور مر اْخترصر

 ُ ربِّ امْلُتركر اُطُهمْ ور ِسقر اُء الن اِس ور رر ْدُخُلنِي ُفقر ا ِِل ير ِت اجْلرن ُة مر الر قر ت ور  ونر

450 

ِت الن ارُ  الر قر الن اُر، فر ِت اجْلرن ُة ور مر  442 اْخترصر

در ْيش  ِعنْدر الن بِيِّ يف القر ْت ُقرر مر  137 اْخترصر

ْمَِّش مر  ْهور ير ، فر ُجل  ْدُخُل اجْلرن ةر رر ْن ير ةا آِخُر مر ر  ْكُبو مر ير ، ور ةا  97 ر 

اتِهِ  لر بِذر ْرِشِه نرزر ْن عر نِْزلر عر ادر اهلُل أرْن ير ا أررر  474 إِذر

ْسترْكِشُف الْضج  أرْثِشْف  ِذي ير ا ال  ْن ذر اىلر مر عر تر كر ور برارر الر تر ْيِل قر ِقير ُثُلُث الل  ا بر إِذر

ْرُزْقهُ  ِزُقنِي أر ْ ْسرتر ِذي ير ا ال  ْن ذر نُْهت مر ْسأرُلنِي ُأْعطِِهتعر ِذي ير ا ال  ْن ذر  ت مر

553 

ْيِل  بر ُثُلُث الل  هر ا ذر ْيِل  -إِذر الر نِْصُف الل  يرُقوُل  -أرْو قر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهللُ إىِلر سر ير

ُأْعطِيرهُ  اِئل  فر ْل ِمْن سر ُهت هر أرُفك   فر
ان  ْل ِمْن عر  "هر

518 

ير  ِمْعُتْم ِصيراحر الدِّ ا سر ُلوا اهلل ر ِمْن فرْضلِهِ إِذر ِة فرسر  117 كر

ْبُد  فر العر ِ ِر نْ ت ى ير نُْه حر ْف عر ِ ِْ ْم ير لر ْجِهِه فر ْيِه اهلُل بِور لر ْقبرلر عر يلِّ أر ْبُد ُيصر ا ر العر ا قر إِذر

 
 
ثر ُسوء در  أرْو حُيِْدثر حر

188 

اُب اجْلِ  ْبور ْت أر ، ُفتِحر انر ضر مر  ِمْن رر
ة  ْيلر ُل لر انر أرو  ا ثر نرادرى إِذر ْهرر ُثل ُه، ور ا الش  نراِن ُثلجهر

ْن  ْل مر ِّ اْنترِه، هر اِغير الرش  ا بر ْبِح "ير اِر الصج  إىِلر اْنِفجر
ة  ْيلر  ُثل  لر

ِ
ء امر ُمنراِدي  يِف الس 

 ُمْسترْغِفر  

639 
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ا، الر  نراِن ُثلجهر اُب اجْلِ ْبور ْت أر ، ُفتِحر انر مرضر  ِمْن رر
ة  ْيلر ُل لر انر أرو  ا ثر ا براب  إِذر  ُيْغلرُق ِمنْهر

اِحد  يِف  ا براب  ور لرْم ُيْفترْح ِمنْهر اِن، فر اُب النِّ ر ْت أرْبور ُغلِّقر ُه، ور ْهرر ُثل  اِحد  الش  ور

ْهِر ُثلِّهِ   الش 

640 

آلُ  در ْبُسُط ير ْنيرا، ُثم  ير  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهلُل إىِلر الس  ِخِر ير َْ ْيِل ا انر ُثُلُث الل  ا ثر يرُقوُل  إِذر  504 فر

 
ِ
ء امر ْبُِط إىِلر الس  ْيِل البراِقي، هير انر ُثُلُث الل  ا ثر اىلر  –إِذر عر تر كر ور برارر ْعنِي اهلل تر ، ُثم  -ير

يرُقوُل  آُل فر در ْبُسُط ير ، ُثم  ير ءر امر ابر الس  ْبور ْفترُح أر  ير

505 

 563 إذا ثان شطر الليل ينزل اهلل إىل سامء الدنيا

انر عر  ا ثر ِة اْنُظُروا إىِلر ِعبراِدي إِذر ِئكر فالر يرُقوُل لِْلمر ، فر ى اهللُ بِاحْلراجِّ ةر براهر فر رر ِشي ُة عر

يِت  ْغِفرر مر َْحرتِي ور ْرُجونر رر ، ير
ِميق  ْوِِن ِمْن ُثلِّ فر ل عر تر ْد أر ا قر  ُشْعرياا ُغرْبا

619 

لرعر اهلُل إىِلر  ْعبرانر اط  ُة النِّْصِف ِمْن شر ْيلر انر لر ا ثر ُيْميِل إِذر ، ور يرْغِفُر لِْلُمْؤِمننِير ْلِقِه، فر  خر

آلُ  ْدُعور ت ى ير ْقِد بِِحْقِدِهْم حر
ُع أرْهلر احْلِ در ير ، ور افِِرينر  لِْلكر

593 

ا هر رارر ُصوُموا هنر ا، ور ترهر ْيلر ُقوُموا لر ْعبرانر فر ُة النِّْصِف ِمْن شر ْيلر انر لر ا ثر  589 إِذر

ُة النِّْصِف مِ  ْيلر انر لر ا ثر ا، فر ِن  اهللر إِذر هر ْومر ُصوُموا ير ا، ور ترهر ْيلر ُقوُموا لر ْعبرانر فر ْن شر

ُه، أرْغِفرر لر ُقوُل "أرالر ُمْسترْغِفر  فر اىلر ير عر تر كر ور برارر  تر

587 

إذا ثان ليلة النصف من شعبان هبط اهلل إىل السامء الدنيا فيغفر ألهل 

 األرض إال لكافر أو مشاحن

592 

ْو ُ  انر ير ا ثر اةا ُغْرالا  إِذر اةا ُحفر ِة ُحرِشر الن اُس ُعرر  68 اْلِقيرامر

زيدت ُقوُل هل من مر تر ى يِف الن اِر ور ِة ُيْلقر ْوُ  الِقيرامر انر ير ا ثر  447 إِذر

ى اهلل سمعه وبِآل إىل أهل السامء وأهل األرض.. ارٌّ أرْلقر ْو   حر انر ير ا ثر  239 إِذر

ةر إِن  ا فر رر ْوُ  عر انر ير ا ثر يرُقوُل إِذر ةر فر ِئكر ُيبراِهي هِبُِم امْلرفالر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر سر هللر ير

، ُأْشِهُدُثْم أرِنِّ  ِميق  اِصِدينر ِمْن ُثلِّ فر ل عر ا قر ْوِِن ُشْعرياا ُغرْبا تر "اْنُظُروا إىِلر ِعبراِدي أر

ُمْ  ْرُ  هلر فر ْد غر  قر

611 
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نِْزُل ا ، ير ةر فر رر ْوُ  عر انر ير ا ثر ُيبراِهي هِبُِم إِذر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر ز  إىِلر الس  عر ل  ور بج جر لر 

 ، ِميق  ا ِمْن ُثلِّ فر ل عر ْوِِن ُشْعرياا ُغرْبا تر يرُقوُل "اْنُظُروا إىِلر ِعبراِدي أر ، فر ةر امْلرفالِئكر

ُم ْرُ  هلر فر ْد غر  ُأْشِهُدُثْم أرِنِّ قر

615 

رْ  اِسُق اْهترز  العر ا ُمِدحر اْلفر  326 ُش إِذر

ْيِل  ْ ُثُلُث الل  ْا مرَضر ْيِل  -إِذر ْالر ُثُلريرْا الل  لر اهللُ  -أرْو قر امء نرزر  61 إىل الس 

ْيِل  ا مرَضر ُثُلُث الل  ْيِل  -إِذر الر نِْصُف الل  ْنيرا -أرْو قر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهلُل إىِلر الس   513 ير

ْيِل  ْطُر الل  ا مرَضر شر ْيِل  أرْو ُثُلُث  -إِذر نرادرى -الل  ا فر رر ُمنراِديا  532 أرمر

ْيِل  ْطُر الل  ا مرَضر شر الر ُثُلريراآُل  –إِذر يرُقوُل "الر  –أرْو قر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهلُل إىِلر الس  ير

ْدُعوِِن  ِذي ير ا ال  ْن ذر ْسأرلنِي ُأْعطِِه، مر ِذي ير ا ال  ْن ذر ي، مر ِ ْ ْن ِعبراِدي غر ُل عر أرسر

ْسترْغفأر  ِذي ير ا ال  ْن ذر ُه، مر  ْسترِجب لر

496 

، ينزل اهلل تعاىل إىل السامء الدنيا فيقول -أو قال ثلرياآل  -إذا مَض شطر الليل 

"من ذا الذي يسلني فأعطيهت من ذا الذي يدعوِن أستجيب لهت من ذا الذي 

 يسرتزقني أرزقهت من ذا الذي يستغفرِن أغفر لهت" حتى ينفجر الصبح

573 

اعي ُيستجاب إِ  نرادرى هل ِمْن در رر ُمنراِدي  فر ْيِل أرمر ْيِل أرْو ُثُلُث الل  ْطُر الل  ا مرَضر شر ذر

 لُهت

545 

ْيِل أرْو ُثلُ  ْطُر الل  ا مرَضر شر رر ُمنراِديإِذر ْيِل أرمر نرادرى ُث الل   535 فر

هر  ُد أرْن الر إِلر ْشهر ْبد  ير ُموُ  عر ُد ِعنْدر اهللِ، الر ير ُسوُل اهللِ أرْشهر ا رر دا أرن  حُمرم  إاِل  اهلُل ور

ْلبِهِ  ا ِمْن قر اِدقا  صر

493 

ِئط   را أرْن تر ُحق  هلر ُء ور امر  482 أرط ِت  الس 

را ُمْؤِمنرة   ا، فر هِن   82 أرْعتِْقهر

الن اُر، ِ  اجْلرن ُة ور رر  444 اْفترخر

ُل  أرْفضر هر إاِل اهللُ، ور ْثِر ال إِلر ُل الذِّ ْكِر احْلرْمُد هللِ  أرْفضر  340 الشج
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ِيم   ُنو متر ا بر ْقبرْلهر ْ ير ِن، إِْذ َلر ا أرْهلر اليرمر ى ير  434 اْقبرُلوا الُبرْشر

ِيم   نِي متر ا بر ى ير  434 اْقبرُلوا الُبرْشر

ابِهِ  ا أِلرْصحر ِفيعا ِة شر ْو ر اْلِقيرامر ْأيِت ير ُه ير ، فر ِن  ُءوا اْلُقْرآنر  40 اْقرر

ا  ُب مر ِر، فر ِِن اْسترطرْعتر أرْن ترُكونر أرْقرر خر َْ ْيِل ا ْوفر الل  ْبِد جر بج ِمنر اْلعر ُكوُن الر  ير

ْل  اْفعر ِة فر اعر ْذُثُر اهللر يِف تِْلكر الس   مِم ْن ير

523 

يبِّ  فالر ر رر لِّ،ر ثر نرُعوِِن أرْن ُأبر ْد مر ا قر ْيشا ْوِمِه؛ فر ِن  ُقرر ِمُلنِي إىِلر قر ْ ُجل  حير  167 أرالر رر

ُُه اهلل ُت ْرَحر ، ير ةر ْيلر ِذآِل الل  يُِّفُه هر ُجل  ُيضر  98 أرالر رر

ْنيرا  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهلُل فِيِه إىِلر الس  ةر ير فر رر ِشي ةر عر اِب، إِن  عر ر ُه يِف الرتج ْجهر رر ور ف  ْن عر  613 إاِل  مر

ُب ُحْزُنِك، فر ِن  ابْ  ْذهر ير ْمُعِك، ور ُأ  در ْرقر اْهترز  أرالر ير ْيِه، ور ِحكر اهلُل إِلر ْن ضر ُل مر نرِك أرو 

ْرُش  ُه اْلعر  لر

252 

ْمُعِك  ُأ در ْرقر اْهترز  أرالر ير ْيِه، ور ِحكر اهلل ُ إِلر ْن ضر ُل مر ُب ُحْزُنِك، فر ِن  اْبنرِك أرو  ْذهر ير ، ور

ْرُش   ِمنُْه اْلعر

100 

ْنيرا يف الريلث األخ  من اللي  الدج
ِ
ء امر ل، ففال يبقى ذو روح إال علم به غ  إىِلر الس 

 الريقلني اجلن واإلنس

555 

ُيبراِهي  ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر ْبُِط إىِلر سر اىلر هير عر تر كر ور برارر ، فر ِن  اهللر تر ةر فر رر ِشي ةر عر ا ُوُقوُفكر عر أرم 

ةر   بُِكُم امْلرفالئِكر

631 

 ْ ، فر ِن  اهللر هير ةر فر رر ِشي ةر عر ا ُوُقوُفكر عر ةر أرم  ُيبراِهي بُِكُم املْرفالِئكر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر  632 بُِط إىِلر الس 

ِة، فرفالر  نْير اْلِقْبلر بر ْينرُه ور ُه بر ب  إِن  رر ُه، ور ب  ُه ُينراِجي رر تِِه فر ِن  فالر ا ر يِف صر ا قر ُثْم إِذر در إِن  أرحر

تِهِ  ُدُثْم يِف ِقْبلر ْبُصْق أرحر  ير

186 

ُثْم إِ  در ْجِههِ إِن  أرحر فالرِة فر ِن  اهللر ِقبرلر ور انر يِف الص  ا ثر  187 ذر

برطر إىِلر اأْلرْرِض  هِتِْم ِحنير هر فالر يلِّ بِصر ُيصر ِة ور ِئكر بُِّح بِترْسبِيِح املْرفالر انر ُيسر إِن  آدر ر ثر

أرآُل إِ  ْأطر ْيِه فرطر لر آُل عر در عر اهلل ُ ير ضر ، فرور
ِ
ء امر ُقْربِِه إىِلر الس  ْبِعنير براعاا لُِطولِِه ور  ىلر اأْلرْرِض سر

292 
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رْشِ  ا  اْلعر ي  ْنيرا أر اِ  الدج ي  لر أر  613 إِن  أرْفضر

اىلر  ترعر كر ور برارر َْحرِن تر ِة  الر  ة  بُِحْجزر ْجنرة   آِخذر ِحمر شر  241 إِن  الر 

اىلر  عر تر كر ور برارر َْحرِن تر ِة  الر  ة  بُِحْجزر ْجنرة   آِخذر ِحمر شر ا، إِن  الر  لرهر صر ْن ور ِصُل مر ، ير

ا هر ْن قرطرعر ُع مر ْقطر ير  ور

241 

ا هر ْن قرطرعر ُع مر ْقطر ير ا، ور لرهر صر ْن ور َْحرِن، يرِصُل مر ِة الر  ة  بُِحْجزر ِحمر ُشْجنرة  آِخذر  74 إِن  الر 

نْ  ، يرِصُل مر اىلر عر تر كر ور برارر َْحرِن تر ِة الر  ْ  بُِحْجزر ذر ْجنرة  أرخر ِحمر شر ا،  إِن  الر  لرهر صر ور

ا هر ْن قرطرعر ُع مر ْقطر ير  ور

399 

ُلهُ  ْطُلُبُه أرجر امر ير ْبدر ثر يرْطُلُب اْلعر ْزَّر لر  113 إِن  الرِّ

ريِ   ِمنر الن اسِ  ْغُبون  فِيِهامر ثر ِم اهلل ِ، مر تراِن ِمْن نِعر اغر نِْعمر رر اْلفر ةر ور ح   115 إِن  الصِّ

ِد اهلل ِ ُع يِف ير قر ةر تر قر در اِئلِ إِن  الص  ِد الس  عر يِف ير قر ْبلر أرْن تر  298  قر

بج  ُه الر  الر لر تر قر ا اْلترفر َْحرِن، فر ِذر ْينرِي الر  نْير عر ُه بر فالِة فر ِن  ا ر يِف الص  ا قر ْبدر إِذر إِن  اْلعر

ْلترِفُت  ْن تر ، إىِلر مر  اْبنر آدر ر

413 

ِة ِمنْ  مر
لِ ُم بِاْلكر ل  يرتركر ْبدر لر ىضر  إِن  اْلعر ْ ْت، فر ر لرغر ا بر ْبُل،ر مر ْن تر ُظنج أر ا ير اِن اهللِ، مر ِرْضور

ُظنج أرْن  ا ير ِط اهللِ، مر خر ِة ِمْن سر مر
لِ ُم بِاْلكر ل  يرتركر ْبدر لر إِن  اْلعر اآُل، ور ْلقر ْوِ  ير نُْه إىِلر ير اهلُل عر

ا بر  ْبُل،ر مر  تر

454 

ْنير   الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  ُأْعطِيرهُ إِن  اهللر  ير اِئل  فر ْل ِمْن سر يرُقوُل هر  فر

ة  ْيلر  480 ا يِف ُثلِّ لر

إن اهلل إذا َجع األولني واَخرين يو  القيامة، جاء الرب تعاىل إىل املؤمنني 

و   فوقف عليهم عىل ثر

250 

إن اهلل تبارك وتعاىل ملا أن خلق آد  مسح ظهرآل بيدآل فخر  منه ثل نسمة 

امة، وانتزع ضلعاا من أضفالعه فخلق حواء، ثم أخذ هو خالقها إىل يو  القي

 عليهم العهد

214 

ْبُِط إىِلر  ْيِل الري اِِن، ُثم  هير  يِف ُثُلِث الل 
ِ
ء امر ابر الس  ْبور ْفترُح أر اىلر ير عر تر كر ور برارر  503إِن  اهللر تر
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يرُقوُل  ْيِه فر در يرْبُسُط ير ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر  الس 

كر  برارر ْبِطُ  إِن  اهللر تر ْيِل هير ِقير ُثُلُث الل  ْيِل أرْو بر بر ُثُلُث الل  هر ا ذر ت ى إِذر اىلر ُيْمِهُل حر عر تر  533 ور

يرُقوُل  ْبُِط فر ْيِل، ُثم  هير ْميِضر ُثُلُث الل  ت ى ير اىلر ُيْمِهُل حر عر تر كر ور برارر  531 إِن  اهللر تر

نِْزُل ُثل   اىلر ير عر تر كر ور برارر ْنيراأرن  اهللر تر  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر  471 لر

اِر  آُل بِالن هر در ْبُسُط ير ير اِر، ور ْيِل لِيرُتوبر ُميِسُء الن هر آُل بِالل  در ْبُسُط ير اىلر ير عر إِن  اهللر تر

ْغِرهِبرا ْمُس ِمْن مر ْطُلعر الش  ت ى تر ْيِل، حر  لِيرُتوبر ُميِسُء الل 

505 

 قتل أحدَها اَخر ثفالَها يدخل اجلنة، إن اهلل تعاىل يضحك إىل رجلني

رجل يقاتل فيقتل ويستشهد فيدخل اجلنة ثم يتوب اهلل عىل قاتله فيسلم 

 فيقاتل يف سبيل اهلل فيقتل ويستشهد فيدخل اجلنة

212 

انر ُثُلُث الل ْيلِ  ت ى ثر اىلر ُيْمِهُل حر عر  537 إِن  اهللر تر

تربر ثِتر  ز  ثر عر ل  ور ُهور إِن  اهللر جر ، فر ا   ْي عر اأْلرْرضر بِأرْلفر اِ  ور ور مر ُلقر الس  ْ ْبلر أرْن  ر ا قر ابا

ةِ  رر ةر اْلبرقر ترمر هِباِمر ُسورر  خر
ترنْيِ لِكر اْلكِتراِب آير لر ِمْن ذر ْنزر ْرِش، أر ىلر اْلعر آُل عر  ِعنْدر

227 

رْتر  الس  بج احْلريراءر ور
لِيم  حُيِ ِييٌّ حر  193 إِن  اهللر حر

عر إِن  اهللر ت ى يرضر ا حر ا ِصْفرا َُهر ُرد  ْن ير ْيِه أر در ْبُد ير فرعر اْلعر ا رر ْسترِحي إِذر ِريم  ير ِييٌّ ثر  حر

ا ْ ا  فِيِهامر خر

461 

رر 
ائِ نر سر أرْسكر ا، ور نرهر كر ا فرسر اْخترارر اْلُعْليرا ِمنْهر ا، فر ْبعا اِ  سر ور مر لرقر الس  إِن  اهللر خر

اءر ِمْن خر  ْن شر اتِِه مر ور مر  ْلِقهِ سر

379 

ْر  ِسكِّ    ُمْدِمِن َخر  ور
ك  ىلر ُثلِّ ُمرْشِ ا عر هر ظررر حر لرقر اْلِفْردرْوسر بِيرِدآِل، ور  295 إِن  اهلل ر خر

ُه  إن اهلل  عر ُهور مر ، فر
نرة  ْي سر األرْرضر بِأرْلفر اِ  ور ور مر ُْلقر الس  ْبلر أرْن  ر تربر ثِتراباا قر ثر

ْرِش = النعامن بن ب ىلر العر  ش عر

347 

رر  إن اهلل  ا اَخر ُدَُهر ْقُتُل أرحر  ير
نْيِ ُجلر ُك إىِلر رر  373 يرْضحر

ْكر   ُبو بر أر أر آُل أرْن ُ رط  ْكرر  ير
ِ
ء امر  285 إِن  اهللر يِف الس 
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إن اهلل ثتب ثتاباا بيدآل قبل أن  لق الساموا  واألرض، فوضعه حتت 

 العرش سبقت رَحتي غضبي

233 

تربر ثِتر  اباا قبل أن  لق اخللق "إن رَحتي سبقت غضبي" فهو عندآل إن اهلل ثر

 مكتوب فوَّ العرش

229 

 235 إن اهلل ال  فى عليكم، إن اهلل ليس بأعور

ُل  مر ْيِه عر ُع إِلر ُعُه، ُيْرفر ْرفر ير ِْفُض اْلِقْسطر ور ،  ر نرا ر ُه أرْن ير نْبرِغي لر ال ير نراُ ، ور إِن  اهلل ر الر ير

ْبلر  ْيِل قر ْت  الل  قر ا ألرْحرر هر فر شر ْو ثر اُبُه الن اُر، لر ْيِل، ِحجر ْبلر الل  اِر قر ُل الن هر مر عر اِر، ور الن هر

ْجِهه اُ  ور  ُسُبحر

400 

ُقوُل اْنُظُروا إىِلر ِعبراِدي  ، ير
ِ
ء امر ترُه أرْهلر الس  ِئكر فالر  مر

فرا   رر ُيبراِهي بِأرْهِل عر إِن  اهللر لر

اُءوِِن ُشْعريا  ، جر
ِ
ء ُؤالر اهر  ا ُغرْبا

620 

 263 إن اهلل ليتجىل  للناس عامة، ويتجىل  أليب بكر خاصة

 620 إن اهلل لينزل يو  عرفة إىل السامء الدنيا، فيباهي مفالئكته بعبادآل

آُل إاِل  لِبر  رِن اْسترْغِفرر
يرْغِفُر ملِ ْلِقِه فر ْدُنو ِمْن خر ارِ إِن  اهللر ير ش  العر ا، ور ْرِجهر  512 ِغيل بِفر

 إِ 
 
ء ْ ْ ِ  ر ا ِمْن غر ا ِصْفرا َُهر ُرد  ْن ير ْيِه أر در ْبُد ير ْيِه اْلعر فرعر إِلر ا رر ْسترِحي إِذر  462 ن  اهللر ير

اِجُذآلُ  ْبُدو نرور ت ى تر ُك حر  364 إن  اهللر يرْضحر

يرْغِفُر لِْلُمْؤمِ  ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر ىلر ِعبراِدآِل لر ْطُلُع عر ُيْميِل إِن  اهللر ير ، ور ننِير

ُعوآلُ  در ت ى ير ْقِد بِِحْقِدِهْم حر
ُع أرْهلر احْلِ در ير ، ور افِِرينر  لِْلكر

597 

ُيْميِل  ، ور يرْغِفُر لِْلُمْؤِمننِير ْعبرانر إىِلر ِعبراِدآِل، فر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر لُِع لر ط  إِن  اهللر ير

ْقِد بِِحْقدِ  ُع أرْهلر احْلِ در ير ، ور افِِرينر ُعوآلُ لِْلكر در ت ى ير  ِهْم حر

596 

ْنيرا،   الدج
ِ
ء امر ْبُِط إىِلر الس  ْيِل البراِقي، ُثم  هير ، ِعنْدر ُثُلِث الل 

ِ
ء امر ابر الس  ْفترُح أرْبور إِن  اهللر ير

ُقوُل  ير آُل ور در يرْبُسُط ير  فر

501 

، ا إاِل  الط يِّبر ْقبرُل ِمنْهر الر ير ، ور ةر قر در ْقبرُل الص  ْبِدآِل  إِن  اهللر ير ا لِعر يهر بِّ ُيرر ا بِيرِمينِِه، ور يرْقبرُلهر  395فر
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هُ  ِصيلر قر آُل ور ُدُثْم ُمْهرر يبِّ أرحر امر ُيرر ةر ثر ْقمر ِم اللج
 امْلُْسلِ

ىلر إِْصبرع   األرْرضر عر ، ور ىلر إِْصبرع  اِ  عر ور مر  209 إِن  اهللر ُيْمِسُك الس 

بر ُثُلرير  ا ذرهر ت ى إِذر اِب إِن  اهللر ُيْمِهُل حر ْبور رر بِأر ، ُثم  أرمر
ِ
ء امر ِذآِل الس  برطر إىِلر هر ْيِل هر ا الل 

ْت  ُفتِحر  فر
ِ
ء امر  الس 

531 

 544 إن اهلل يمهل حتى إذا ذهب شطر  الليل نزل إىل السامء الدنيا

 الدج 
ِ
ء امر لر إىِلر سر ْيِل البراِقي نرزر انر يِف ُثُلِث الل  ا ثر ت ى إِذر  535 ْنيراإِن  اهللر ُيْمِهُل حر

ْل  ت هر اِئل  ْل ِمْن سر يرُقوُل "هر نِْزُل فر ْيِل، ُثم  ير بر ُثُلُث الل  ْذهر ت ى ير إِن  اهللر ُيْمِهُل حر

ت ْنب   ِمْن ُمْسترْغِفر  ِمْن ذر

538 

إن اهلل ينزل إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل أو نصف الليل فيقول 

من يدعني فأجيبه، من يسألني تبارك وتعاىل من يستغفرِن فأغفر له، 

الر ظرُلو    ُدو   ور ْ ر عر ْن ُيْقِرُض غر  فأعطيه"، ثم يبسط يدآل فيقول مر

549 

ا  ا لُِكلِّ بررشر  مر يرْغِفُر فِيهر ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر ْنيرا لر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  إِن  اهللر ير

ُجفالا يِف قر  ا أرْو رر افِرا فالر ثر ْحنراءُ خر  ْلبِِه شر

583 

ِد  در يرْغِفُر أِلرْثريررر ِمْن عر ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر ْنيرا لر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  إِن  اهللر ير

ْلب   نرِم ثر ْعِر غر  شر

605 

يرغْ  ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر ْنيرا لر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  آُل إاِل  إِن  اهللر ير رر رِن اْسترْغفر

ِفُر ملِ

اِحن   ك  أرْو ُمشر  ملُِرْشِ

591 

در  در ُيْعتُِق ِمنر الن اِر عر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر ْعبرانر إىِلر الس  نِْزُل يِف النِّْصِف ِمْن شر إِن  اهللر ير

رْتُ  الر ير ، ور ْكُتُب احلراج  ير نرِة، ور اَّر الس  ُينِْزُل أرْرزر ، ور ْلب  ى ثر رر ِمْعزر فر ا إاِل  غر دا ُك أرحر

، ِحم  اطُِع رر ُه، إاِل  قر  لر

608 

يِف  ْنيرا، ور  الدج
ِ
ء امر ْيِل إىِلر آِخِرآِل إىِلر الس  ِل الل   ِمْن أرو 

ة  ِة َُجُعر ْيلر نِْزُل يِف ُثلِّ لر إِن  اهللر ير

لركا  يرْأُمُر مر ْيِل، فر ِخِر ِمنر الل  َْ يراِِل يِف الريجُلِث ا اِئِر الل   ا ُينراِديسر

517 
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ْن  يرُقوُل "مر ِخُر فر َْ ْيِل ا ى ُثُلُث الل  ْبقر ْنيرا ِحنير ير  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نِْزُل ُثل  لر إِن  اهللر ير

ُهت أرْغِفرر لر ْسترْغِفُرِِن فر ْن ير ُأْعطِيرُهت مر ْسأرُلنِي فر ْن ير ُهت مر أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر  ير

564 

يرُقوُل إِن  اهللر ير  ْيِل فر ْنيرا لرُِيُلِث الل   الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر  477 نِْزُل ُثل  لر

ِد  در يرْغِفُر أِلرْثريررر ِمْن عر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر ْعبرانر إىِلر الس  ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر نِْزُل لر إِن  اهللر ير

ْلب   نرِم ثر ْعِر غر  شر

600 

ِِن، ثان يقوُل بني الس أن النبي  اْجرُبْ ْنِي، ور اْرَحر ُهم  اْغِفْر ِِل، ور جدتني الل 

اْرُزْقنِي اْهِدِِن، ور  ور

107 

ُوا الن بِي    تر انر أر إِن  فقالوا  أرن  أرْهلر نرْجرر ، ور ر  در الر بِقر اَجر اَّر ور األرْرزر ارر ور إِن  اَثر

ر   در ْيسر بِقر لر لر مر  العر

159 

رِ  ِييٌّ ثر ُكْم حر ب  ْ ر إِن  رر ا ِصْفراا  الر خر َُهر ُرد  ْن ير ْيِه أر در ْبُد ير فرعر العر ا رر ْسترْحِيي إِذر يم  ير

ْسبِير اهللُ  ْليرُقْل حر ُه أرْمر  فر بر زر ا حر إِذر ، ور ْفِسِه اجلُْهدر ْبُد ِمْن نر ْلُيْعِط اهللر العر ، فر فِيِهامر

ثِيلِ  نِْعمر الور  ور

190 

ْستر  ِريم  ير ِييٌّ ثر ُكْم حر ب  اإِن  رر را ا ِصفر َُهر دج ُ ْيِه فر ر در ْيِه ير ْبُد إِلر ْرفرعر اْلعر ْن ير  463 ْحِيي أر

ْ ر  ا الر خر را ا ِصفر َُهر دج ُ ْيِه فر ر در ْيِه ير ْبُد إِلر ْرفرعر اْلعر ْن ير ْسترْحِيي أر ِريم  ير ِييٌّ ثر ُكْم حر ب  إِن  رر

ا ْليرُقْل ير ْيِه فر در ُدُثْم ير فرعر أرحر ا رر ، فر ِذر .  فِيِهامر اَِحنِير مر الر  ا أرْرحر هر إاِل  أرْنتر ير يج الر إِلر حر

ر ثر مر  ثرفالر

464 

اآلُ  ْيئاا إاِل  أرْعطر ا شر ْسأرُل اهللر فِيهر د  ير ا أرحر افُِقهر ةا الر ُيور اعر ِة لرسر  393، 348 إِن  يِف اجْلُُمعر

ْبد  ُمْسلِ  ا عر ْسأرُل اهللر فِيهر ة  الر ير اعر ْيِل سر لِكر ُثل  إِن  يِف الل  ذر اآُل، ور ا إاِل أعطر ْ ا م  خر

ة   ْيلر  لر

478 

اِعي   ْل ِمْن در  هر
ُينراِدي ُمنراد   فر

ِ
ء امر ابر الس  ْبور ا أر ْفترُح اهلُل فِيهر ةا ير اعر ْيِل سر إِن  يِف الل 

هُ  رر لر ُيْغفر ْل ِمْن ُمْسترْغِفر  فر ُيْعطرىت هر اِئل  فر ْل ِمْن سر ُهت هر ابر لر ُيْسترجر  فر

509 

ْيهِ  لر ْقُعُد عر ُه ير إِن  ، ور اأْلرْرضر اِ  ور ور امر ِسعر الس   67 إِن  ُثْرِسي ُه ور
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ْرِش  ِمنِي العر ْن ير ِة عر ْو ر الِقيرامر اءر ير ِي اهللِ يرِمني   -إِن  هللِ ُجلرسر در ثِْلترا ير ىلر  -ور عر

الر ِص  اءر ور در الر ُشهر ْنبِيراءر ور ْيُسوا بِأر ، لر
نرابِرر ِمْن ُنور  يِقنير مر  دِّ

271 

نِْزيلِهِ  ىلر تر ْلُت عر اتر امر قر ْأِويِل اْلُقْرآِن ثر ىلر تر اتُِل عر ْن ُيقر  392 إِن  ِمنُْكْم مر

ُسوِل اهللِ ِن رر مر ا يِف زر ِةت  أرن  نراسا ْو ر اْلِقيرامر نرا ير ب  ى رر ْل نررر ُسولر اهللِ، هر ا رر  94 قالوا ير

ْت يِف ا لر ةر نرزر ِذآِل اَير ةِ إِن  هر ِري  در  148 لقر

ر   در ْيسر بِقر ُل لر مر العر ، ور
ر  در ْزَُّ بِقر الرِّ ُد، اخلرْلُق ور ا حُمرم   147 أن  وفدر نجرار قالوا ير

رِ  در ُبونر بِالقر ذِّ تِي ُيكر ُكوُنونر يِف آِخِر ُأم  اُ  يِف ُأنراس  ير ِذآِل اَير ْت هر  142 ُأْنِزلر

ْو ر اْلقِ  ُكْم ير ب  ْونر رر رر ُكْم تر تِهِ إِن  ونر  يِف ُرْؤير امج ا الر ُتضر ذر ْونر هر رر امر تر ِة ثر  198 يرامر

ِزُثمْ   242 إِِنِّ آِخذ  بُِحجر

اُل  ُيقر ا، فر ْحفا ا زر ُْرُج ِمنْهر ُجل   ر ا ِمنر الن اِر، رر رْعِرُف آِخرر أرْهِل الن اِر ُخُروجا إِِنِّ ألر

ير  ُب ور يرْذهر . فر اْدُخِل اجْلرن ةر ْق فر
لِ ُه اْنطر ُذوا امْلرنراِزلر لر ْد أرخر يرِجُد الن اسر قر  ْدُخُل، فر

467 

ُجل   ، رر آِخرر أرْهِل اجْلرن ِة ُدُخوالا اجْلرن ةر ا، ور ا ِمنْهر رْعلرُم آِخرر أرْهِل الن اِر ُخُروجا إِِنِّ ألر

يرُقوُل اهللُ  ا، فر ْبوا ُرُج ِمنر الن اِر حر ْ   ر

466 

ْنُس يِف  اإْلِ نج ور اجْلِ يإِِنِّ ور ِ ْ ُر غر ُيْشكر ْرُزَُّ ور أر ي ور ِ ْ ُيْعبرُد غر ، أرْخُلُق ور ظِيم   عر
برأ   108  نر

اذ   ْعِد ْبِن ُمعر رْوِ  سر
ْرُش ملِ  307 اْهترز  اْلعر

اذ   ْعِد ْبِن ُمعر رْوِ  سر
اىلر ملِ عر تر كر ور برارر َْحرِن تر ْرُش الر   305 اْهترز  عر

رْوِ  سر 
َْحرِن ملِ ْرُش الر  اذ  اْهترز  عر  320 ْعِد ْبِن ُمعر

اذ   ْعِد ْبِن ُمعر رْوِ  سر
ْرُش اهللِ  ملِ  322 اْهترز  عر

ْفُو اهللِ  ْقِت عر آِخُر اْلور اُن اهللِ، ور ْقِت ِرْضور ُل اْلور  123 أرو 

ْفُو اهللِ  ْقِت عر آِخُر اْلور َْحرُة اهللِ، ور ْقِت رر ُط اْلور أرْوسر اُن اهللِ، ور ْقِت ِرْضور ُل اْلور  123 أرو 

، أرْدِخْلنِي اجْلرن ةر  بِّ  97 أرْي رر

ْيكر  بر إِلر ِة أرْعجر أرْيتر بِاحلربرشر  رر
 
ء ْ  204 أري   ر
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ْعُبدُ  انرْت تر ا ثر  مر
ة  ْتبرُع ُثلج ُأم   88 تر

ِت )اجلرن ُة( الر قر الن اُر، فر ِت اجْلرن ُة ور اج  ر  440 حتر

ا اهلُل ال   نر ت أر اُودر ا در ا ير نر ْن أر ْدِري مر ا   تر ي  األرْرضر يِف ِست ِة أر اِ  ور ور امر ْقُت الس  لر  433 ِذي خر

ارِ  يِّدر ااِلْستِْغفر ل ُموا سر عر  111 تر

ْيِه  در ى ير ىلر إِْحدر ُه عر ْأسر اِضعاا رر ِة ور ْو ر الِقيرامر اءر ير ا جر اتِلر امْلُْؤِمِن، إِذر ُه قر ْتُه ُأمج ثركِلر

ُب  اتِلر ترْشخر ى القر َْحرنِ  آِخذاا بِاألُْخرر ْرِش الر  اُجُه ِقبرلر عر  أرْودر

317 

ُه  عر ُكوُن مر ْسُكُن، الر ير تِي ير نُُه ال  ْسكر ِهير مر ، ور
ْدن  ِة الري انِيرِة يِف عر اعر نُْظُر يِف الس  ُثم  ير

يُقونر  دِّ الصِّ اُء ور در هر الشج ا إاِل  اأْلرْنبِيراُء ور  فِيهر

528 

ُسوِل اهللِ  ُجل  إىِلر رر اءر رر يلر  قال ف جر ِقْمُه عر
أر ا فر دًّ ْبُت حر  119 إِِنِّ أرصر

 ، ْيِفكر نرْعتر بِضر ِجبر مِم ا صر ب كر  عر ِِن أرن  رر ر أرْخربر يُل فر
ِِن ِجرْبِ اءر ِحكر مِم ا  -جر أرْو ضر

ْيِفكر  نرْعتر بِضر  -صر

372 

حِ  ا فِيِهامر ور مر ، ور ب  ْربرع  ثِنْترنْيِ ِمْن ذرهر ْوِس أر اْثنرترنْيِ ِجنراُن اْلِفْردر ، ور آنِيرُتُهامر ْليرُتُهامر ور

ِْم  هبِّ نُْظُروا إىِلر رر ْن ير نْير أر بر ْوِ  ور نْير اْلقر ا بر مر ، ور ا فِيِهامر مر آنِيرُتُهامر ور ، ِحْليرُتُهامر ور
ة  ِمْن فِض 

اىلر إِ  عر  تر

267 

ن تراِن ِمْن فِض   جر ، ور ا فِيِهامر مر ب  آنِيرُتُهامر ور هر ن تراِن ِمْن ذر نْير جر ا بر مر ، ور ا فِيِهامر مر  آنِيرُتُهامر ور
ة 

ْدن   ن ِة عر ْجِهِه يِف جر ىلر ور ياء عر اُء اْلكرِْبِ ِْم إاِل  ِردر هبِّ نُْظُروا إىِلر رر نْير أرْن ير بر ْوِ  ور  اْلقر

221 

اَّ   ُبْغُضُهْم نِفر ، ور ن  ِب إِيامر رر  278 ُحبج اْلعر

ِريمِ  نْبرِغي لِكر امر ير ُلهُ  احْلرْمُد هللِ ثر فالر ز  جر عر  ور
ْجِهه   341 ور

أرْسترِجيبر  ْدُعوِِن فر بْد  ِمْن ِعبراِدي ير ى ُثُلُث الل يِْل اَِخِر، فريرُقوُل أرالر عر بْقر هُ  ِحنير ير  173 لر

ُل  ْيِل األرو  ُب ُثُلُث الل  ْذهر ْيُل  -ِحنير ير نْترِصُف الل  الر ير تِي -أرْو قر ُة ال  اعر تِْلكر الس  ، فر

نْ َْحرنُ ير ا الر   ِزُل فِيهر

506 

ْو ر  ارر ير لرقر األرْشجر خر ِد، ور ْو ر اأْلرحر برالر ير
لرقر اجْلِ خر ْبِت، ور ْو ر الس  ةر ير بر ْ لرقر اهللُ الرتج  396خر
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 ااِلْثنرنْيِ 

َْحرنِ  ْقِو الر  ْ  بِحر ذر أرخر ِحُم، فر ِت الر  امر غر ِمنُْه قر رر لرام  فر ، فر لرقر اهلل ُ اخلرْلقر  74 خر

ُل اجْلرن ِة  أرهر ، فر
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر عر ذر الن بِيِّنير ور أرخر ، ور ِضي ةر قرَضر اْلقر ، ور لرقر اهللُ اخْلرْلقر خر

ا أرْهُل الن اِر أرْهُلهر ا، ور  أرْهُلهر

435 

اءُ  ْرر ْيِه ُحل ة  َحر لر ، عر در ابل أرْمرر ِة شر اىلر يِف ُصورر يبِّ ترعر أرْيُت رر  362 رر

ا ا الِدِ ِرضر ِط اْلور خر ُط اهللِ يِف سر خر سر الِِد، ور ا اْلور  357 هللِ يِف ِرضر

ْينِ  الِدر ِط اْلور خر ُط اهللِ يِف سر خر سر ْيِن، ور الِدر ا اْلور ا اهللِ يِف ِرضر  358 ِرضر

َْحرنِ  ْجِه الر  ُر إىِلر ور  201 الزيادة الن ظر

 231 سبقت رَحتي غضبي، فهو عندآل فوَّ العرش

اُ   ور امر ى الس  األُْخرر ، ور ىلر الُكْريِسِّ ْيِه عر مر در ى قر ، إِْحدر ْتر الُكْريِسِّ األرْرُض حتر ور

 فرْضل  

370 

ُسولر اهللِ  ِمْعنُت رر  345 يقول ذلك سر

ى  األُْخرر ، ور ىلر الُكْريِسِّ ْيِه عر مر در ى قر ، إِْحدر ْتر الُكْريِسِّ األرْرُض حتر اُ  ور ور مر الس 

 فرْضل  

335 

يرُكوُن يِف آِخ  ُهمْ سر نراِجرر ُؤونر الُقْرآنر الر جُيراِوُز حر ْقرر اِن نراس  ير مر  139 ِر الز 

شعبان شهر الذثر والصيا  والقيا ، ينزل اهلل  يف ليلة النصف إىل سامء 

 الدنيا، وتفتح فيه أبواب السامء

586 

ذر  ثر ا ور ذر بِنرْجِم ثر ا، ور ذر ثر ا ور ذر  ثر
ِ
ا بِنرْوء ُقوُلونر ُمطِْرنر  107 اُشْكُرُثْم تر

ةُ  ِري  در القر ، امْلُْرِجئرُة ور ِ  نرِصيب  اُمر يِف اإِلْسفالر ْيسر هلر تِي لر اِن ِمْن ُأم   146 ِصنْفر

فالر اجلرن ةر  اِحبرُه ُثم  درخر ا صر ُدَُهر ترلر أرحر  قر
ُجلرنْيِ ِحكر اهلُل ِمْن رر  257 ضر

آلِ  ِ ُقْرِب ِغ ر ْبِدآِل، ور نرا ِمْن ُقنُوِ  عر بج ِحكر رر  374 ضر

ر   در ِْري بِقر ْ ُ جير  143 الط 
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ا ذر ْوِ  ِعيِدُثْم هر ْأنر يِف ير ْبِحُكُم الض  ُكْم ِمْن ذر بج ِجبر رر  245 عر

ْدُخُلونر  ت ى ير ِسِل، حر فالر اُدونر يِف الس   ُيقر
ال  اىلر ِمْن ِرجر عر تر كر ور برارر نرا تر بج ِجبر رر عر

 اجْلرن ةر 

246 

نْ  ارر عر نرا ِمْن رجل ثر بج ِجبر رر حِلرافِهِ  عر اِئِه ور  244 ِوطر

ْيسر ِمنر الن اِس  ُه لر ن  ْيُكْم أر لر ِة اهللِ عر وا أرن  ِمْن نِْعمر أرْبرِشُ ىلر ِرْسلُِكْم ، ُأْعلُِمُكْم ور عر

ُثمْ  ُ ْ ةر غر اعر ِذآِل الس  يلِّ هر د  ُيصر  أرحر

113 

نِْزُل إىِلر سر  ْيِل اَِخِر، فر ِن  اهللر ير لرْيكر برُِيُلِث الل  ا، عر ادر ِمْن ِعبراِدآِل ُقْربا ْنيرا لِيرْزدر  الدج
ِ
ء امر

ة   ْشُهودر ُْضورة  مر ْيِل اَِخِر حمر ُة ُثُلِث الل  فالر صر ، ور انر ْيُث ثر ِريب  حر ُهور ِمنُْهْم قر  ور

522 

ْرشِ  ْتر اْلعر أرْسُجُد حتر أرِجيُء فر  332 فر

كر ور  برارر ْرِشِه تر ىلر عر ُهور عر يبِّ ور ىلر رر أرْدُخُل عر اىلر فر عر  301 تر

، ُثم  أرْمُكْث  ابِِعكر نْير أرصر ْج بر ، ُثم  فررِّ ىلر ُرْثبرترْيكر ترْيكر عر احر ْع رر ، فرضر ْعتر ثر ا رر فر ِذر

ا،  نُْقُر نرْقرا الر تر ، ور تركر ْبهر ْن جر كِّ ، فرمر ْد ر جر ا سر إِذر آُل، ور ذر ْأخر ْأُخذر ُثلج ُعْضو  مر ت ى ير حر

آِخ  اِر ور لر الن هر لِّ أرو  صر آلُ ور  رر

617 

اْسترْحيرا اهلُل ِمنْهُ  اْسترْحيرا فر  193 فر

لِكر  ُقوُ  ذر د  ير ْيسر أرحر ْرِش، لر ِمنِي اْلعر ْن ير ِل اجْلرن ِة، وأقو  عر ةا ِمْن ُحلر ى ُحل  ُأْثسر فر

ي ِ ْ ا ر غر  امْلرقر

647 

الت براُؤسر  آُل الُبْؤسر ور ْكرر ير ، ور لر بج اجلرامر
ِيل  حُيِ  210 فر ِن  اهللر َجر

 ، نرة  سر ُه هِبرا حر ةا إاِل  ُثتِبر لر ُْطو ُخْطور ترُه الر ختر اِحلر ْيتِِه أرن  رر ُْرُج ِمْن بر ُه ِحنير  ر فر ِن  لر

ْنيرا  الدج
ِ
ء امر نِْزُل إىِلر الس  ، فر ِن  اهللر ير ةر فر رر قرفر بِعر ا ور إِذر ، ور طِيئرة  نُْه هِبرا خر  أرْو ُحط  عر

617 

ا مُ  أرْنتر إِذا ْسر فر َخر ، ور ةر رْشر أرْربرعر عر ، ور ةر رْشر ثر عر ْهر  ثرفالر ُصْم ِمْن ُثلِّ شر ، ور لل صر

ةر  رْشر  عر

617 

ْوُس أرْعىلر  اْلِفْردر األرْرِض، ور  ور
ِ
ء امر نْير الس  امر بر  ثر

ة  جر رر ، ُثلج در
ة  جر رر ُة در  309يِف اجْلرن ِة ِمائر
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َْحرِن  ْرُش الر  ُه عر ْوقر فر ا، ور ُطهر سر ور هْنراُر اجْلرن ِة، اجْلرن ِة ور ِجُر أر نْفر ا تر ِمنْهر ، ور ز  عر ل  ور جر

ْلُتُم اهلل ر فرس أر ا سر  فر ِذر

األرْرضِ   ور
ِ
ء امر نْير الس  امر بر  ثر

ترنْيِ جر رر نْير ُثلِّ در ا بر ، مر
ة  جر رر ُة در  315 يِف اجْلرن ِة ِمائر

 ،
ِ
ء امر اُب الس  ة  ُتْفترُح فِيِه أرْبور اعر ْيِل سر ُينراِدي ُمنراد  يِف الل   511 فر

اء   ور ترُه هر ْ ا حتر مر ، ور اء  ور ُه هر ْوقر ا فر  مر
 
ء امر  84 يِف عر

ا اهر نْسر ْي الر تر ا ثر هر اِْصُ قر  ور
ِصي ة   110 قال نوح البنه إِِنِّ ُموِصيكر بِور

آآُل الن بِيج  ْد رر  351 = ابن عباس قر

ِمكر  رر ثر ْط، بُِجوِدكر ور ْط قر  440 قر

انر اهللُ ور  اِ  ثر ور امر لرقر الس  ، ُثم  خر
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر انر عر ثر ُه، ور ْبلر ء  قر ْ ُكْن  ر ْ ير َلر

 
 
ء ْ ْثِر ُثل   ر تربر يِف الذِّ ثر ، ور األرْرضر  ور

434 

ْمِسنير  اأْلرْرضر بِخر اِ  ور ور مر ُْلقر الس  ْبلر أرْن  ر ا قر ِئِق ُثلِّهر اِديرر اخْلرفالر قر تربر اهلُل مر ثر

نر  أرْلفر سر
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر عر الر ور ، قر

 ة 

338 

ر   در ِذُب بِقر  149 الكر

كر  دِّ ىلر خر كر عر در ْضِعكر ير ت ى ور ر  حر در  بِقر
 
ء ْ  132 ُثلج  ر

ْيسِ  اْلكر ْجِز ور ت ى اْلعر ، حر ر  در  بِقر
 
ء ْ  125 ُثلج  ر

ا ْرِش، ور اِهيرة  ُدونر اْلعر را نر ْت هلر ْيسر ا لر اَُهر تراِن إِْحدر مر
لِ  ثر

ِ
ء امر نْير الس  ا بر ُْل مر ى متر ألُْخرر

 ُ اهلُل أرْثربر هر إاِل اهلُل، ور األرْرِض ال إِلر  ور

437 

ثيف أنتم إذا ثنتم من دينكم يف مريل القمر ليلة البدر ال يبِآل منكم إال 

 البص 

264 

ُه  ُعونر لر ُْم يرد  ُه ِمنر اهلل ِ، إهِن  ِمعر ىلر أرذاى سر ُ عر در أرْصربر افِيِهْم الر أرحر ُيعر ا ور دا لر ور

ْرُزُقُهمْ  ير  ور

194 

ِدير    قر
 
ء ْ ىلر ُثلِّ  ر ُهور عر ُه احْلرْمُد ور لر ُه امْلُْلُك ور ُه، لر يكر لر ِ آُل الر ُشر ْحدر هر إاِل  اهلُل ور  117 الر إِلر
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عر اجْلرب ارُ  ت ى يرضر ت حر
ِزيد  ْل ِمْن مر ُقوُل هر تر ا ور ى فِيهر ن ُم ُيْلقر هر اُل جر زر كر   - الر تر برارر  -تر

ْط قرطْ  ُقوُل قر تر ِوي ور نْزر ُهنرالِكر تر ُه؛ فر مر در ا قر  فِيهر

446 

ُدوِّ  افُِروا بِاْلُقْرآِن إىِلر أرْرِض اْلعر  377 الر ُتسر

هُ   ُهور لر
ُه آِخُر ِرْزَّ  ْبُلغر ت ى ير ُموُ  حر ْبد  ير ُكْن عر ْ ير ُه َلر ، فر ِن  ْزَّر ْسترْبِطُئوا الرِّ  114 الر تر

ْعدر أرْن أرُمو ر الر تر  ُرْج بر ْ إِْن  ر ْكِفيُكُموآُل اهلل ُ يِب، ور يٌّ ير نرا حر أر ُرْج ور ْ ُه إِْن  ر يِل، فر ِن  ْفعر

نير 
احِلِ ْكِفيُكُموآُل اهلل ُ بِالص   ير

412 

ُقوُل  تر ا إىِلر برْعض  ور ْعُضهر ِوي بر يرنْزر ا، فر ذر ثر ا ور ذر ُكونر ثر ت ى ير ن ُم حر هر ُئ جر
ْترلِ قرطِي الر متر

 قرطِي

451 

ةر اهلل ِ  ُروا نِْعمر ْزدر ُر أرْن الر تر ُه ُهور أرْجدر ُكْم؛ فر ِن  ْوقر ْن فر نُْظُروا إىِلر مر  122 الر تر

ةر  فالر ْأيِت امْلرْسِجدر الر ُيِريُد إاِل  الص  ُيْسبُِغُه ُثم  ير آُل فر ُيْحِسُن ُوُضوءر ُدُثْم فر ُأ أرحر ض  ترور الر ير

برْشبرشر  تِهِ إاِل  تر ْلعر ِب بِطر
ائِ تربرْشبرُش أرْهُل اْلغر امر ير  اهلُل بِِه ثر

458 

لِهِ  مر د  بِعر ْدُخُل اجْلرن ةر أرحر  115 الر ير

ْجِه اهللِ إاِل  اجْلن ة  220 الر ُيْسأرُل بِور

ُلوا لركِْن سر ْأُمْرِِن هِبرا، ور ْ ير ا فِيُكْم َلر ْثُتهر  أرْحدر
ْن ُسن ة  ْلنِي اهلُل عر  120 اهللر ِمْن فرْضلِهِ  الر يرسر

ْثريررُ  نُْه أر ْعُفو اهلل ُ عر ا ير مر ، ور ْنب  را إاِل  بِذر ا أرْو ُدوهنر هر ْوقر ْكبرة  فرامر فر ا نر ْبدا  124 الر ُيِصيُب عر

ْت  لر زر نر َْحرُة ور ِشيرْتُهُم الر  غر ُة، ور كر
ئِ ْتُهُم امْلرفالر ف  ْذُثُرونر اهللر إاِل  حر ْو   ير ْقُعُد قر الر ير

آلُ  ْن ِعنْدر ُهُم اهلُل فِيمر رر ثر ذر كِينرُة، ور ْيِهُم الس  لر  عر

538 

ا ْوِجهر  الر ترْشُكُر لِزر
ة  أر نُْظُر اهلُل إىِلر اْمرر  185 الر ير

ةر لركر  النِّْعمر ، إِن  احلرْمدر ور ب ْيكر يكر لركر لر ِ ب ْيكر الر ُشر ، لر ب ْيكر ُهم  لر ب ْيكر الل   116 لر

ْأهُتر  رر ْد قر قر ا ِمنُْكمْ لر ْرُدودا نر مر اُنوا أرْحسر ةر اجِلنِّ فركر ْيلر ىلر اجِلنِّ لر  121 ا عر

ْرُش  ْحلر اْهترز  عر ْحُل اْلفر فالر اْلفر لرام  عر ، فر
ْوِ  ُلو   انر يِف قر ت ى ثر ْعُل فرْحل  فرْحفالا حر ْ ير َلر

َْحرنِ   الر 

326 
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ا ْقُتهر لر األرْرضر خر اِ  ور ور امر ْقُت الس  لر ب   ملر ا خر الر نرصر ب  ور ْ ِ ترعر  433 ِمْن غر

بِي" ضر برْت غر لر َْحرتِي غر ْرِشِه "إِن  رر ىلر عر آُل عر ُهور ِعنْدر ا فر تربر ثِترابا  283 ملر ا قرَضر اهلل ُ اخْلرْلقر ثر

وْ  ُه بِِه ير ل مر ِ  ال ِذي ثر فالر ْ ِ اْلكر ُه بِغر ل مر ْو ر الطجوِر ثر ى ير ل مر اهلُل ُموسر اآلُ ملر ا ثر  420  ر نرادر

ثنِير  ْكر  إىِلر امْلُرْشِ ُبو بر جر هِبرا أر رر وُ " خر ِت "الرج لر زر  170 ملر ا نر

ا ْ ا ُك خر بل يرْضحر ْعدر ر  ِمْن رر ْن نر  374 لر

د  ُقوتاا ُهم  اْرُزَّْ آلر حُمرم   109 الل 

اِرْك  بر اِري، ور ْع ِِل يِف در سِّ ور ْنبِي، ور  109 ِِل يِف ِرْزِقياللُهم  اْغِفْر ِِل ذر

ْيهِ  ُك إِلر يرْضحر ْيِه، ور ُك إِلر ةر ترْضحر ُهم  اْلقر طرْلحر  254 الل 

ب فال فال ُمترقر مر عر يِّباا، ور ا طر ِرْزقا ا، ور ُهم  إِِنِّ أرْسأرُلكر ِعْلاما نرافِعا  107 الل 

تِكر  أرْسترْقِدُركر بُِقْدرر ، ور ُهم  إِِنِّ أرْسترِخُ كر بِِعْلِمكر ؛ الل  أرْسأرُلكر ِمْن فرْضلِكر ، ور

انر  ُ  اْلُغُيوِب، اللُهم  إِْن ثر فال  أرْنتر عر ْقِدُر، ور الر أر ْقِدُر ور تر ُم، ور الر أرْعلر ْعلرُم ور فر ِن كر تر

ي خر ا ِِل يِف ِدينِي، ور ْ ا ا خر ذر  هر

465 

طِكر  خر اكر ِمْن سر ُهم  إِِنِّ أرُعوُذ بِِرضر اتِكر ِمنْ  ،الل  افر بُِمعر تِكر  ور  112 ُعُقوبر

ب  ُثلِّ  رر نرا ور ب  ظِيِم، رر ْرِش اْلعر ب  اْلعر رر ب  اأْلرْرِض ور رر اِ  ور ور امر ب  الس  اللُهم  رر

اِن، أرُعوُذ بِكر ِمْن  اْلُفْرقر ْنِجيِل ور اإْلِ اِة ور ُمنِْزلر الت ْورر ى، ور الن ور الِقر احْلربِّ ور ، فر
 
ء ْ  ر

 أرْنتر آِخ 
 
ء ْ ِّ ُثلِّ  ر  ذ  بِنرايِص ُشر

83 

ر   در ُكْن إاِل  بِقر ْ ير ا َلر ْيهر ْيتر إِلر ْو أرْفضر  152 لر

ا،  ْغُدو َِخراصا ، تر ْ ر ْرُزَُّ الط  امر ير ُكْم ثر قر زر رر لِِه، لر ثج ور ق  تر ىلر اهلل ِ حر ْلُتْم عر ث  ور ْو تر لر

ا انا ُروُح بِطر تر  ور

113 

ْرُ   رخ  تِي ألر ىلر ُأم  ْوالر أرْن أرُشق  عر ْيِل  لر  إىِلر ُثُلِث الل 
ِ
اء ةر الِعشر فالر أرْو نِْصِف  -صر

ْيِل  ْيِل -الل  انر ُثُلُث الل  ا ثر اىلر إِذر عر تر كر ور برارر ْيِل  -؛ فر ِن  اهللر تر لر  -أرْو نِْصُف الل  نرزر

ْنيرا  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

541 
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ْرهُتُْم بِالسِّ  رمر تِي ألر ىلر ُأم  ْوالر أرْن أرُشق  عر اءر لر ْرُ  اْلِعشر رخ  ألر ، ور
ة  فالر اِك ِعنْدر ُثلِّ صر ور

ُل  ْيِل اأْلرو  ا مرَضر ُثُلُث الل  ُه إِذر ْيِل؛ فر ِن  ةر إىِلر ُثُلِث الل  ِخرر َْ  ا

516 

ةر  فالر ْرُ  صر رخ  ألر ، ور
ة  فالر اِك ِعنْدر ُثلِّ صر ور ْرهُتُْم بِالسِّ رمر تِي ألر ىلر ُأم  ْوالر أرْن أرُشق  عر لر

 إىِلر ُثُلِث الل ْيلِ اْلعِ 
ِ
اء  شر

551 

اءر  ْرُ  الِعشر رخ  ألر ، ور
ة  فالر اِك ِعنْدر ُثلِّ صر ور ْم بِالسِّ ْرهُتُ رمر تِي، ألر ىلر ُأم  ْوالر أرْن أرُشق  عر لر

نْ   الدج
ِ
ء امر برطر اهلُل إىِلر الس  ُل هر ْيِل اأْلرو  ا مرَضر ُثُلُث الل  ُه إِذر ْيِل؛ فر ِن   يراإىِلر ُثُلِث الل 

514 

ْن  ، فرمر
 
ء ْ لرقر ُثل   ر ا اهللُ خر ذر ْسأرُلوُثْم هر ت ى ير  حر

 
ء ْ ْن ُثلِّ  ر ن ُكُم الن اُس عر لر يرْسأر لر

هُ  قر لر  خر

455 

رِ  مر نُْظُرونر إىِلر اْلقر امر ير تِِه ثر امونر يِف ُرْؤير ِْم ال ُيضر هبِّ ْو   إىِلر رر ن  قر يرنُْظرر  270 لر

د  بِ  َّر أرحر د  ا ترصر ا مر هر ذر ، إاِل أرخر يِّبر ْقبرُل اهلُل إاِل الط  ال ير ، ور  ِمْن طريِّب 
ة  قر در صر

ةا  ْرر انرْت متر إِْن ثر َْحرُن بِيرِمينِِه، ور  الر 

457 

ْيهِ  برْشبرشر اهلُل إِلر ْثِر، إاِل  تر الذِّ ِة ور فالر اِجدر لِلص  م  امْلرسر
ُجل  ُمْسلِ ط نر رر ا ترور  459 مر

 ا
ِ
ء امر ا يِف الس  ْوُل مر لِكر قر ، فرذر اِئم  اِجد  أرْو قر لرك  سر ْيِه مر لر در   إاِل  عر ْوِضُع قر ْنيرا مر لدج

ةِ  ِئكر  امْلرفالر

483 

ْ ر ُمترْعترع   ا غر هر ْظُلومر ة  الر ُتنِْصُف مر ْت ُأم  سر ا ُقدِّ  204 مر

ْدفرُع عر  ا ُتِريُد تر ذر ْوُمكر ثر قر ْقُتُلُهْمت ور ا ُتِريُد تر ذر ْوِمي ثر ا لِقر  404 نُْهمْ مر

ْدآلُ  ْمر ْ حير إِْن َلر ا، ور هر ْد أرد ى ُشْكرر را ِمنر اهللِ إاِل  قر ُم أرهن  ْعلر ة  ير ا نِْعمر ْبدا ْت عر س  ا مر  342 مر

ُه  إِن  ا، ور دا لر ُه ور ُعونر لر د  ُْم ير ُه ِمنر اهلل ِ، إهِن  ِمعر ىلر أرذاى سر ُ عر  أرْصربر
د  ا ِمْن  أرحر مر

ْرزُ  ير افِيِهْم ور ُيعر  ُقُهمْ لر

196 

 556 ما من أيا  السنة أيا  العمل فيها أفضل من أيا  العرش

ْسب  طريِّب    ِمْن ثر
ة  قر در َُّ بِصر د  ترصر ا ِمْن ُمْؤِمن  ير يِّباا  -مر ْقبرُل اهلُل إاِل  طر الر ير إاِل   -ور

ا بِيرِمينِهِ  ْأُخُذهر انر اهلُل ير  ثر

426 
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ذ   ْد حر قر بِيل إاِل  ور ا ِمْن نر ْيسر مر إِن  اهلل ر لر ُر، ور ُه أرْعور ُرُثُموآُل، إِن  ذِّ إِِنِّ ُأحر ترُه ، ور آُل ُأم  رر

ْمَِّش يِف اأْلرْرضِ  ُه ير ، إِن  رر  بِأرْعور

412 

يرْدُنو ُثم   ُه لر إِن  تِِه، ور ْيلر ةر أرْو لر فر رر ْوِ  عر ْبداا فِيِه ِمْن ير ْثريررر أرْن ُيْعتِقر اهلُل عر ْو   أر ا ِمْن ير مر

ةر يُ  ئِكر  براِهي هِبُِم امْلرفالر

623 

يرْدُنو ُثم   ُه لر إِن  ، ور ةر فر رر ْوِ  عر ا ِمنر الن اِر ِمْن ير بِيدا قر اهلُل عر
ْن ُيْعتِ ْثريررر أر ْو   أر ا ِمْن ير مر

ةر  ئِكر  ُيبراِهي هِبُِم امْلرفالر

624 

ا ِمنر الن  ْبدا ْو   أرْثريررر أرْن ُيْعتِقر اهلُل فِيِه عر ا ِمْن ير يرْدُنو ُثم  مر ُه لر إِن  ، ور ةر فر رر ْوِ  عر اِر ِمْن ير

ت"
ِ
ء ُؤالر ادر هر ا أررر يرُقوُل "مر ةر فر ِئكر  ُيبراِهي امْلرفالر

621 

اِجد   لرك  سر ْيِه مر لر ابِعر إاِل  عر ُع أرصر ْربر ا أر ا ِمنْهر  481 مر

ةُ  ِري  در ِة اْلقر ِذآِل اأْلُم  ُوُس هر  145 جر

خر  ْن أرْرىضر اهلل ر بِسر ا الن اِس مر طر اهللر بِِرضر ْن أرْسخر مر ، ور اآُل اهلل ُ الن اسر فر ِط الن اِس ثر

ْيِهمْ  ُه اهلُل إِلر لر ثر  ور

356 

 224 من استعاذثم باهلل فأعيذوآل، ومن سألكم بوجه اهلل فأعطوآل

نْ ا عر فر عر ْيِه ور لر آُل اهلُل عر ر رتر ُعوِقبر بِِه، فرسر ْنيرا فر ْنباا يِف الدج ابر ذر ْن أرصر ُد مر اهلُل أرْجور ُه، فر

آلُ  ر رتر سر نُْه ور ا عر فر ْد عر  قر
 
ء ْ ُعودر يِف  ر  ِمْن أرْن ير

431 

ُه اهللُ  قر زر ْر، فر ِن امر ُهور ِرْزَّ  رر
بر نراِسياا فرفالر ُيْفطِ ِ لر أرْو ُشر ْن أرثر  107 مر

نْ أرْرىضر عر نُْه ور ِِضر اهلُل عر ِط الن اِس رر خر ا اهللِ بِسر سر ِرضر ِن اْلترمر ِن مر مر ، ور ُه الن اسر

ْيِه الن اسر  لر طر عر أرْسخر ْيِه ور لر ِخطر اهلُل عر ِط اهللِ سر خر ا الن اِس بِسر سر ِرضر  اْلترمر

354 

تِهِ  ْأُخُذآُل الن اُر إىِلر ُحْجزر ْن تر  242 مر

ْسب  طريِّب    ِمْن ثر
ة  َّر بِترْمرر د  ْن ترصر يُِّب  -مر ُد إىِلر اهلل ِ إاِل  الط  ْصعر الر ير فر ِن  اهللر  – ور

ت ى ترُكونر ِمرْيلر اجلربرلِ  آُل، حر ُلو  ُدُثْم فر يبِّ أرحر امر ُيرر ا ثر يهر بِّ ْقبرُلُه بِيرِمينِِه، ُثم  ُيرر  ير

391 

ْسب  طريِّب    ِمْن ثر
ة  قر در َّر بِصر د  ْن ترصر يِّباا  -مر ْقبرُل اهلُل إاِل  طر الر ير انر إِن امر  –ور  427ثر
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فِّ ا ا يِف ثر ُعهر َْحرنِ يرضر  لر 

لرْيكر  اِئلِنير عر قِّ الس  ُهم  إِِنِّ أرْسأرُلكر بِحر الر الل  قر ِة، فر فالر ْيتِِه إىِلر الص  جر ِمْن بر رر ْن خر  187 مر

ا  ْن ذر ُه، مر أرْغِفرر لر ْسترْغِفُرِِن فر ِذي ير ا ال  ْن ذر ُه، مر أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر ِذي ير ا ال  ْن ذر مر

 ْ ْسرتر ِذي ير هُ ال  ْرُزقر أر  ِزُقنِي فر

554 

اِب  ذر ا بِاْلعر رُيهر ْبعر ير َْحرِة، ور ا بِالر  رُيهر ْبعر ْوِح اهللِ، ير  360 ِمْن رر

ْيهِ  ُه اهلُل إِلر اقر ْليرْقبرْلُه، فر ِن امر ُهور ِرْزَّ  سر ُه فر لر ْسأر ْن ير ْ ِ أر ء  ِمْن غر ْ ُه  ر ْن ُعِرضر لر  108 مر

الر ِحنير ُيْصبُِح "إِن   ْن قر ْرِش مر بج اْلعر ُهور رر ْلُت ور ث  ور ْيِه تر لر هر إاِل  ُهور عر ر اهلُل الر إِلر يبِّ رر

ةر إاِل  بِاهللِ  الر ُقو  ْولر ور ُكوُن، الر حر اُء الر ير ا الر يرشر مر ، ور انر اءر اهللُ ثر ا شر ظِيُم، مر اْلعر

ظِيمِ   اْلعر

457 

الر  احْلرْمُد هللِ ِ، ور انر اهلل ِ، ور الر  من قالر ُسْبحر ْولر ور الر حر ، ور ُ اهلل ُ أرْثربر هر إاِل  اهلل ُ، ور إِلر

كر اهلل ُ  برارر تر ةر إاِل  بِاهلل ِ، ور  ُقو 

291 

ْمنرْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلرن ِة إاِل امْلرْوُ   ْ ير  َلر
فالة  ةر اْلُكْريِسِّ ُدُبرر ُثلِّ صر أر آير رر ْن قر  331 مر

 أرْو ثر 
 
اء نرعر فرْضلر مر ْن مر ةِ مر ْو ر اْلِقيرامر ُه ير ْضلر ُه اهلل ُ فر نرعر ، مر

 121 لر 

ةِ  ْو ر الِقيرامر ْرِش ير انر يِف ظِلِّ اْلعر نُْه ثر را عر ِريِمِه أرْو حمر ىلر غر ْن نرف سر عر  337 مر

ُأْعطِيرُهت ْسأرُلنِي فر ُهت أرْو ير أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر ْن ير  56 مر

 ، ُدو   ْ ر عر ْن ُيْقِرُض غر ُلو   مر الر ظر  44 ور

ْن ُيِفيُق  لر مر أرُثوُن أرو  ِة، فر ْو ر الِقيرامر ُقونر ير ْصعر  74 الن اُس ير

رِ  در ْعِي اا أِلرْهِل القر ُة تر ِذآِل اَير ْت هر لر زر  138 نر

يرُقوُل "الر  ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر ا إىِلر سر اىلر فِيهر عر نِْزُل اهلُل تر ة  ير اعر ُه سر ْيِل، فر ِن  ُل نِْصُف الل   أرسر

ي" ِ ْ ا غر دا ْن ِعبراِدي أرحر  عر

507 

ريِ   ِمنر الن اسِ  ْغُبون  فِيِهامر ثر تراِن مر  114 نِْعمر

نُ  اِن أرْهور اتر  223 هر
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نرات عر لرْيتر مر صر ْقبرْلتر ور ْأ ر ِحنير أر ض  ْل ترور  119 هر

ا يُكْم أرْلفا فِّ ُجل  ُيور ةر رر ْعِدُل ِمائر ُجل  ير ُكْم يِف رر ْل لر  404 هر

ن مر  هر ىلر ِجرْسِ جر  272 ُهْم عر

ْنيرا ُثم  ُيبراِهي اهلُل بُِكُم   الدج
ِ
ء امر ْبُِط إىِلر الس  ، فر ِن  اهللر هير ةر فر رر ِشي ةر عر ا ُوُقوُفكر عر أرم  ور

ْرُجونر  ، ير ِميق  اُؤوِِن ُشْعرياا ِمْن ُثلِّ فر ل عر  ِعبراِدي، جر
ِ
ء ُؤالر ُقوُل هر ، ير ةر ِئكر امْلرفالر

َْحر  يِت رر ْغِفرر مر  تِي ور

630 

 235 وإن املسيح الدجال أعور عني اليمنى

ْفُو اهللِ  ْقُت اَِخُر عر الور اُن اهللِ، ور ِة ِرْضور فالر ُل ِمنر الص  ْقُت األرو   122 الور

ْمُست ْغُرُب الش  ْدِري أرْينر تر رل تر ا ذر بر ا أر  319 ير

احاا  ل مر أباك ثِفر ، وما ثلم برشاا إال من وراء يا جابر، أما علمت أن اهلل ثر

 حجاب أو يرسل رسوالا 

253 

ُخُلِقي ْلِقي ور بِيبِي، أرْنتر أرْشبرُه الن اِس بِخر ا حر  69 ير

اات ْعُبُد اليرْو ر إهِلر ْم تر ، ثر نْيُ ا ُحصر  82 ير

ِمْن ِقبرلِكر  ْقُت فر د  ا ترصر نر إِْن أر ، ور كر
ِمْن ِقبرلِ ْيُت فر ل  نرا صر بِّ إِْن أر ا رر  342 ير

ب   ، إِن  الر  ْبلركر د  قر نُْه أرحر نِي عر أرلر ا سر  مر
 
ء ْ ْن  ر ْلترنِي عر أر ْد سر قر ، لر ةر برسر ْمُرو ْبُن عر ا عر ير

ِك  ْ انر ِمنر الرشِّ ا ثر يرْغِفُر، إاِل  مر ِخِر، فر َْ ْيِل ا ْوِف الل  ىل  ِمْن جر تردر اىلر ير عر تر كر ور برارر تر

ْكت ُة مر فالر اْلبرْغِي، فرالص   ور

520 

يلر   اْنرُشْ عر ، ور كر
يلر  ِمْن فرْضلِ أرفِْض عر ، ور كر يا قبيصة قل الل ُهم  إِِنِّ أرْسأرُلكر مِم ا ِعنْدر

اتِكر  ثر ، ِمْن بررر يلر  ْنِزْل عر أر ، ور َْحرتركر  رر

113 

يرُقوُل "الر جُيراِوُزِِن الير  رْسِ فر
ىلر اجْلِ ُه عر يررْينِي ِرْجلر اىلر فر ْأيِت اهلُل ترعر ُف ير ُينْصر "، فر ْو ر ُظْلم 

ُهْم ِمْن برْعض   ْلِق برْعضر  لِْلخر

380 

ُفُهامر  ق  ترزر ، ُثم  ير نُْظُرونر اخلرْلُق ير ِة بِيرِدآِل، ور ْو ر اْلِقيرامر األرْرضر ير اِ  ور ور مر ْأُخُذ اهللُ الس   375 ير



 الفهارس الفنية

 

 688 
 

 الصفحة احلديث

جيمع اهلل األولني واَخرين مليقا  يو  معلو  قياماا أربعني سنة شاخصة 

 ارهم إىل السامء ينتظرون فصل القضاءأبص

259 

ْدُخفالرِن اجلرن ةر  رر ير ا اَخر ُدَُهر ْقُتُل أرحر  ير
ُجلرنْيِ ُك اهلل ُ إىِلر رر  99 يرْضحر

املرنِير  بج اْلعر أرْنتر رر ْسترْهِزُئ يِب ور تر ْولِِه "أر نراُؤآُل لِقر ل  ثر ُك اهللُ جر  418 يرْضحر

ْلِقِه  لُِع اهلُل إىِلر خر ط  ك  أرْو ير ْلِقِه إاِل  ملُِرْشِ يرْغِفُر جِلرِميِع خر ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر لر

اِحن    ُمشر

590 

ك   ْلِقِه إاِل  ملُِرْشِ يْغِفُر جِلرِميِع خر ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر ْلِقِه لر ىلر خر لُِع اهلُل عر ط  ير

اِحن    أرْو ُمشر

591 

ْبور  ْفترُح اهللُ أر ْنيراير  الدج
ِ
ء امر يرْهبُِط إىِلر الس  ْيِل الري اِِن، فر اِ  ُثُلثر الل  ور مر  500 ابر الس 

تبارك وتعاىل ثل ليلة شطر الليل إىل سامء  –أو قال ينزل اهلل  -يقول اهلل 

هل من تائب فيتاب عليهت هل من  -أو قال فيقول  –الدنيا، قال فينادي 

ا مستغفر فيغفر لهت هل من سائل في عطى مسألته )( ت من تقرب مني ِشرْبا

 تقربت منه ذراعا

576 

 ِعبراِدآلِ  يقول اهلل 
ِ
اء ضر ىلر ُثْرِسيِِّه لِقر در عر عر ا قر ِة إِذر ْو ر اْلِقيرامر  ير

ِ
ء  68 لِْلُعلرامر

ت ى  ُه حر مر در ا قر ُع فِيهر يرضر ت فر
ِزيد  ْل ِمْن مر ُقوُل هر تر ِل اْمترلِ ت ور ن مر هر ُقوُل جِلرهر ير

تِكر تر  ظرمر عر ِمكر ور رر ْط ، بِكر ْط قر  ُقولر قر

439 

نْترظُِرونر فرْصلر  اُرُهْم، ير ةا أرْبصر اِخصر نرةا شر املرنِير أرْربرِعنير سر بِّ اْلعر ُقوُ  الن اُس لِرر ير

 َُّ رر ُهُم اْلعر ت ى ُيْلِجمر ، حر
ِ
اء ضر  اْلقر

415 

ِزيد   ْل ِمْن مر ترُقوُل هر ا فر ى يِف الن اِر أرْهُلهر اىلر ُيْلقر عر تر كر ور برارر ا اهلُل تر ْأتِيرهر ت ى ير ت  حر

ْط قرطْ  ُقوُل قر تر ُه ور مر در عر قر يرضر  فر

446 

ُة  اعر ْتُكُم الس  تر ا الن اُس، أر ر ا أرهيج ِة ير ْيحر ِي الص  در نْير ير  بر
ا الت ْيِميج  -ُينراِدي ُمنراد  د  هِبر مر ور

ُه  ْوتر ا -صر ُعُه اأْلرْحيراُء ور يرْسمر الر فر ْنيراقر  الدج
ِ
ء امر اىلر إىِلر سر عر نِْزُل اهلُل تر ير اُ ، ور  أْلرْمور

645 
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ا امْلرلُِك،  نر يرُقوُل "أر ْيِل، فر ْميِض ُثُلُث الل   ِحنير ير
ْيلرة  ْنيرا ُثل  لر  الدج

ِ
ء امر نِْزُل اهلُل إىِلر الس  ير

ِذي يرسر  ا ال  ْن ذر ُهت مر أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر ِذي ير ا ال  ْن ذر ا ال ِذي مر ْن ذر ُأْعطِيرُهت مر لني فر

أرْغِفرر ل ْسترْغِفُرِِن فر  ير

570 

ِخرِ  َْ ْيِل ا ِخِر، أرْو لرُِيُلِث الل  َْ ْيِل ا ة  لِنِْصِف الل  ْيلر ْنيرا ُثل  لر  الدج
ِ
ء امر نِْزُل اهلُل إىِلر الس   561 ير

ْنير   الدج
ِ
ء امر اىلر إىِلر الس  عر تر كر ور برارر نِْزُل اهلُل تر ْيلرة  ير  486 ا ُثل  لر

يرُقوُل  ْيِل، فر ْميِض ُثُلُث الل   ِحنير ير
ْيلرة  ْنيرا ُثل  لر  الدج

ِ
ء امر اىلر إىِلر سر عر تر كر ور برارر نِْزُل اهلُل تر ير

هُ  أرْسترِجيبر لر ْدُعوِِن فر ِذي ير ا ال  ْن ذر ُك، مر
ا امْلرلِ نر ا امْلرلُِك، أر نر  "أر

568 

أو لريلث الليل  –ء الدنيا لنصف الليل األخ  ينزل اهلل تبارك وتعاىل إىل سام

، فيقول "من ذا الذي يدعوِن فأستجيب لهت من ذا الذي يسألني -اَخر 

فأعطيهت من ذا الذي يستغفرِن فأغفر له" حتى يطلع الفجر، أو ينِف 

 القارئ من صفالة الصبح

575 

 إىِلر الس  
ة  ْيلر اىلر ُثل  لر عر تر براركر ور نِْزُل اهلُل تر يرُقوُل ير ْنيرا فر  الدج

ِ
ء  488 امر

ك  أرْو  يرْغِفُر لُِكلِّ ُمْسلِم  إاِل  ملُِرْشِ ، فر ْعبرانر ةر النِّْصِف ِمْن شر ْيلر اىلر لر عر نِْزُل اهلُل تر ير

اِحن    ُمشر

604 

ة   ْيلر ْنيرا ُثل  لر  الدج
ِ
ء امر ِخُر إىِلر الس  َْ ْيِل ا ى ُثُلُث الل  ْبقر نِْزُل اهلُل ِحنير ير  562 ير

نِْزُل اهلُل يِف  ْن  -أرْو إىِلر  –ير يرُقوُل مر ْيِل اَِخِر أرْو ُرْبِعِه، فر ْنيرا لرُِيُلِث الل   الدج
ِ
ء امر الس 

ْسأرْلنِي ُأْعطِهِ   ير

489 

ْل ِمْن  ُأْعطِيرُهت هر اِئل  فر ْل ِمْن سر يرُقوُل هر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نِْزُل اهلُل ُثل  لر ير

ُهتمُ  أرْغِفرر لر  ْسترْغِفر  فر

487 

ْل ِمْن  ُأْعطِيرُهت هر اِئل  فر ْل ِمْن سر يرُقوُل هر ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نِْزُل اهلُل ُثل  لر ير

ُهت أرْغِفرر لر  ُمْسترْغِفر  فر

485 

ْسأر  ْن ير يرُقوُل مر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر  إىِلر سر

ة  ْيلر نِْزُل اهلُل ُثل  لر ْسترْغِفُرِِن ير ْن ير مر ُأْعطِيرُهت ور  175ُلنِي فر
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هُ  أرْغِفرر لر  فر

ْل ِمْن  ُأْعطِيرُهت هر اِئل  فر ْل ِمْن سر يرُقوُل هر ْنيرا فر  الدج
ِ
ء امر  إىِلر سر

ة  ْيلر نِْزُل اهلُل ُثل  لر ير

هُ  أرْغِفرر لر  ُمْسترْغِفر  فر

487 

نرا  بج نِْزُل رر اىلر  -ير عر تر كر ور برارر ْيِل ُثل  لر  -تر ى ُثُلُث الل  ْبقر ْنيرا ِحنير ير  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر

 اَِخرُ 

39 

يرْغِفُر أِلرْهِل اأْلرْرِض إاِل   ، فر ْعبرانر ْنيرا يِف النِّْصِف ِمْن شر  الدج
ِ
ء امر نرا إىِلر الس  بج نِْزُل رر ير

اِحن   ك  أرْو ُمشر  ُمرْشِ

600 

كر اْسُمُه  برارر نرا تر بج نِْزُل رر ْنيراير  الدج
ِ
ء امر ِخُر إىِلر الس  َْ ْيِل ا ى ُثُلُث الل  ْبقر  ِحنير ير

ْيلرة   565 ُثل  لر

ِخرِ  َْ ْيِل ا ى ُثُلُث الل  ْبقر اىلر ِحنير ير عر نرا تر بج نِْزُل رر  571 ير

ْيِل اَِخ  ى ُثُلُث الل  ْبقر ْنيرا ِحنير ير  الدج
ِ
ء امر  إىِلر الس 

ة  ْيلر نرا ُثل  لر بج نِْزُل رر  558 رُ ير

 اْلُعْليرا
ِ
ء امر  يِف الس 

ُينراِدي ُمنراد  ْيِل، فر نرا ِمْن آِخِر الل  بج نِْزُل رر  482 ير

 َُّ لر اخْلرفال   اْلُعْليرا "أرالر نرزر
ِ
ء امر  يِف الس 

ُينراِدي ُمنراد  نرا ِمْن آِخِر الل ْيِل، فر بج نِْزُل رر ير

، ُثم  
ِ
ء امر يرْسُجُد أرْهُل الس  لِيُم"، فر   اْلعر

 
ء امر ُمرج بِأرْهِل سر ، فرفالر ير لِكر  بِذر

ُينراِدي فِيِهْم ُمنراد 

ُهْم ُسُجود    إاِل  ور

174 

ِة اأْلُوىلر ال ِذي  اعر ْثرر يِف الس  يرْفترُح الذِّ ْيِل، فر نْير ِمنر الل  ْبقر  ير
ا   اعر ِث سر نِْزُل يِف ثرفالر ير

اءُ  ا يرشر يرْمُحو اهللُ مر آُل، فر ُ ْ آُل غر رر ْ ير ِة الري انِيرِة إِىلر  َلر اعر نِْزُل يِف الس  اُء، ُثم  ير ا يرشر ُيرْيبُِت مر ور

ْدن   ن ِة عر  جر

526 

 216 ينظرون إىل رهبم بفال ثيفية وال حد حمدود وال صفة معلومة

 215 ينظرون إىل رهبم بفال ثيفية، وال حمدود، وال صفة معلومة

و قائمه، ثم  رج عنق من هيبط الرب من السامء السابعة إىل املقا  الذي ه

 النار

644 

أرْسترِجيبر  ْدُعوِِن فر اع  ير آُل" أرالر در در يرْبُسُط ير ْنيرا، فر  الدج
ِ
ء امر ْيِل إىِلر سر ْبُِط اهللُ  ُثُلثر الل   497هير



 الفهارس الفنية

 

 691 
 

 الصفحة احلديث

هُ  أرْغِفرر لر ْيِه، أرالر ُمْسترْغِفر  فر لر أرُتوبر عر ُتوُب فر اِئب  ير ُه، أرالر تر  لر
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افُِل ثِيرابِهِ  ِد اْبترل ْت أرسر ، قر ْمزر   نِْزُع ِمْن زر ُهور ير ب اس  ور ْيُت اْبنر عر تر  133 أر

ادر  ا اجْلررر لرقر ِمنْهر ء  فرخر ْ لر ِمْن طِينرتِِه  ر ُ ، فرفرضر لرقر اهلل ُ آدر ا خر  410 = ابن املسيب آِخُر مر

بج  لرسر الر  ا جر ىلر اْلُكْريِسّ  إِذر  70 = عمر بن اخلطاِب  عر

ْعِر = ابن عباس اْبترُغوآُل يِف الشِّ ء  ِمنر اْلُقْرآِن فر ْ ْيُكْم  ر لر ِفي عر ا خر  90 إِذر

انر املْراُءت = ابن عباس  ثر
 
ء ْ ىلر أريِّ  ر ، عر

ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر انر عر أرْيتر إِْن ثر  438 أررر

ْرِش = أبو العباس ثرعل) ىلر العر فالر عر  179 باستروى( عر

ْينرْيهِ  ارر بِيرِدآِل إىِلر عر  379، 239 = ابن عباس أرشر

در  افِيرُة بِقر العر ، ور ر  در اَُّ بِقر األرْرزر ، ور ر  در اُض بِقر ر = احلسناألرْمرر در ُء بِقر البرفالر ، ور  ر 

 البِي

154 

اءُ  ا يرشر ُل مر ْفعر بل ير نُْت بِرر اَُّ =  آمر ْيهِ  ْبنُ  إِْسحر ور اهر  481، 42 رر

اءر = ور إِن  إِبْ  ْْضر ُه يِف جُل ة  خر ْرش  لر ىلر عر  329 ُمنربِّه   نُ بْ  ُب هْ لِيسر عر

، ْبعر اِ  الس  ور مر لِ  إِن  الس  ِفي اهْلرْيكر ارر لر اْلبِحر  302 ُمنربِّه   نُ بْ  ُب هْ = ور  ور

ْبِت = أبو هريرة ْو ر الس  ةر ير بر ْ لرقر الرتج  344 إِن  اهللر خر

لقر آد ر  إن  اهلل  ،  خر ادر ا اجْلررر لرقر ِمنْهر ، فرخر ء  ْ ِدآِل  ر برِقير ِمْن طِينرتِِه يِف ير فر

ُهور ُجنْد  ِمْن ُجُنوِد اهلل ِ = سعيد بن أيب احلسن  فر

410 

 = ابن املبارك إن اهلل 
ِ
ىلر امْلراء ْرُش عر العر ْرِش، ور ْوَّر العر  328 فر

نْير حُمر  إن اهلل  ُه بر مر فالر ثر ترهر ور مر ُرْؤير ى = ثعب األحبارقرس  ُموسر  ور
د   352 م 

ْنيرا = ابن   الدج
ِ
ء امر برطر إىِلر الس  ُل هر ْيِل اأْلرو  بر ُثُلُث الل  هر ا ذر ت ى إِذر إِن  اهللر ُيْمِهُل حر

 عباس

635 

در  لرك  أرْو قر ُة مر ْبهر ْيِه جر لر عر  إاِل  ور
ْوِضُع ِشرْب  ا مر ا فِيهر ءا مر امر اِ  سر ور مر اآُل إِن  ِمنر الس   483مر
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اِئاما = ابن مسعود  قر

ُجل   انر رر ةا ثر ر  مر ، ور
اذ  ْعِد ْبِن ُمعر اِة سر فر ةا لِور ر  ، مر

نْيِ تر ر  َْحرِن مر ْرُش الر  اْهترز  عر

ُيَِ ُمؤاِجر =  ِ يرى ْبنُ  الرس  ْ يج  حير ِ ِْ ْيبراِِنج اْلبر  الش 

327 

اِهيمُ  ِة إِْبرر ْو ر اْلِقيرامر ى ير ْن ُيْكسر ُل مر  302 ُقْبطِي ترنْيِ = عيل بن أيب طالب أرو 

نْير اجْلرن ِة  ِة اْلُوْسطرى بر رر نْطر ىلر اْلقر ِة عر ْو ر اْلِقيرامر ْلُِس ير ، فر ِن  اهلل ر جير ْلمر الظج اُثْم ور إِي 

الن ار = أبو أُ   الباهيِل  ةر امر مر ور

380 

اُب  ْبور ت ُح أر ُتفر ْيطراُن، ور نُْفُر الش  اِر ير اُء = أنس  بِاألرْسحر عر اُب الدج ُيْسترجر ، ور
ِ
ء امر الس 

 بن مالك

475 

ب اس   ْبِد اهلل ِ ْبِن عر رر إىِلر عر ْبُد اهلل ِ ْبُن ُعمر ثر عر  68 يسأُلُه هْل رأى حممد  رب هت برعر

ا إىِلر برْعض  = أبو هر ْعُضهر ِوي بر يرنْزر ُه، فر مر در ا قر عر فِيهر ت ى يرضر ن ُم حر هر ْترلُِئ جر  451 يرةمتر

ِعدر = ابن عباس)  182 ثم  استروى( صر

الُِق = خارجة ُن  طرور ُهْم أرهن  اءر لُِّغوا نِسر ار  بر بن مصعب بن  اجْلرْهِمي ُة ُثف 

 خارجة، أبو احلجاج الرسخيس

70 

ُف حني   90 األمر، وتبدو األعامل = ابن عباسُيْكشر

ِد ور  ْوِ  اأْلرحر لرقر اهللُ اأْلرْرضر يِف ير ا خر لر فِيهر عر جر را، ور اهتر ا أرْقور رر فِيهر قرد  ، ور
ْثنرنْيِ اإْلِ

 = عبد
ِ
اء اأْلرْربِعر  ور

ِ
اء ثر ْوِ  الريجفالر ا يِف ير ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور     فالر اهلل بن سر  رر

423 

ا   = عكرمة ي   يِف ِست ِة أر
 
ء ْ ُثل   ر األرْرضر ور اِ  ور ور مر لرقر اهللُ الس   347 خر

در = ابن عباس  چڑ ڈ     ژ  ژ چ  عر  381، 184 قر

ِْم = أبو بكر الصديق هبِّ ْجِه رر ُر إىِلر ور  429 الزيادُة الن ظر

ْلِقِه = حسان بن عطية ُهْم ِمْن خر ي زر مر ْفُسُه، ور ْم نر هْتُ رر قرذر ترُهُم اهلُل، ور قر ة  مر ْبعر  430 سر

اُدونر إىِلر اجْلرن ِة  ا   ُيقر نرا ِمْن أرْقور بج ِجبر رر فالِسِل = أبو هريرةعر  248 يِف الس 

ر = ابن عباس در ْيُس بِقر الكر ْجُز ور  160 العر
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ِر = ابن عباس در ْيُس ِمنر القر الكر ْجُز ور  156 العر

ُُم اْليرِس ر = قتادة رر هلر كر شر ، ور ظِيمر ْنبر اْلعر ُُم الذ  رر هلر فر ةر  غر امر  340 بن ِدعر

ِفير عر  امر خر ، فر ْأُ  الُقْرآنر رر ْد قر  قر
ِ
ء ُؤالر ىلر هر ْرُ  عر رر ت ى مر ء  حر ْ انِيِه  ر عر يلر  ِمْن مر

اِ  = حممد بن ثعب ِِضج  اَير  الُقرر

139 

اِحد  = حييى بن سعيد نرا ور الكِتراُب ِعنْدر الِعْلُم ور ُر ور در  149 القطان القر

ُ  اهللِ  فالر ُل عر ، الُقْرآُن ثر و  ترقر  فر ِن امر ير
 
ء ْ الر فِيِه بَِّشر ْن قر ْبدُ =  ىلر اهللِ مر  اهللِ ْبنُ  عر

ْسُعود    مر

169 

انر = ابن عمر" ْيُث ثر اهللِ حر ُقولر "الر ور ِرآلر أرْن ير  288 ثر

ر  = ابن عباس در ْيِس بِقر الكر ْجِز ور ت ى العر ، حر ر  در  بِقر
 
ء ْ  140 ُثلج  ر

ُن  اإِليامر ، ور
ُْهول  ْ ُ جر اُء غر االْستِور ، ور

ْعُقول  ْ ُ مر ْيُف غر اجْلُُحوُد اْلكر ، ور اِجب  بِِه ور

 بِِه ُثْفر = أ  سلمة  

178 

َْحرن = أُ  ُس الر  را نرفر ؛ فر هِن  يحر ُسبجوا الرِّ ج الر تر  359 بن ثعب يبر

اتِِه =  ْرِش بِِصفر ىلر العر ْعلرمر أرن  اهللر عر ت ى ير ْوِحيد  حر  تر
د  إسامعيل الر يرِصحج أِلرحر

 املزِن

287 ،289 

ا  ل كر ير عر ُبونر بِِهت = ابلر ذِّ رر أرْو ُيكر در ْذُثُرونر القر ِذينر ير يرى ِمنر ال  ْ ا حير بر  151 عباس نأر

رِّ = ابن عباس  272 ملا خلق اهلل آد  أخذ ذريته من ظهرآل ثهيئة الذ 

ْلِقِه طِينرة  = سعيد بن أيب احلسن لرْت ِمْن خر لرقر اهلل ُ آدر ر فرضر  411 ملر ا خر

ِ  الس   ذر ا أرخر ُة ِمْن األرْرِض مر قر ْأُخُذ احْلرلر امر تر ْرِش إاِل  ثر اأْلرْرُض ِمنر اْلعر اُ  ور ور مر

ا = جاهد  ُثلِّهر

328 

 ِمنر األرْرِض = جاهد
ة  فالر ة  بِفر ْطُروحر  مر

ة  قر لر حر اُ  يِف اْلُكْريِسِّ إاِل  ثر ور مر ا الس   329 مر

اأْلرْرُض يِف اْلُكْريِسِّ إِ  اُ  ور ور مر ا الس  ة  = جاهدمر ة  بِأرْرض  فرفالر قر لر  329 ال  ِمرْيلر حر

ل = ابن عباس  أرْو ُشر
  ْ ُْم ِمْن خر رر هلر ا ُقدِّ  157 مر
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 = أبو أمامة
 
ء ْ لرقر اهللُ ِمْن  ر ا خر بُِّح مر ةا إاِل  ُيسر ْسبِيحر بُِّح تر  ُيسر

ْبد  ا ِمْن عر  436 مر

نرا تر  بج نِْزُل رر ير  إاِل  ور
ة  ْيلر ا ِمْن لر ُمرج بِأرْهِل مر ْنيرا، فرفالر ير  الدج

ِ
ء امر اىلر إىِلر الس  عر تر كر ور برارر

ُه = عبد ُدوا لر جر  إاِل  سر
 
ء امر  الرَحن بن البيلامِن سر

482 

ُكْم  بج نِْزُل رر  إاِل  ير
ة  ْيلر ا ِمْن لر امء = عبد مر  483، 384 الرَحن بن البيلامِن إىل الس 

ُة إِ  ِذآِل اَير ْت هر لر زر ا نر ُمْ مر ْعيِ اا هلر دُ حُمر =  ال  تر ْعب   ْبنُ  م  ظِيج ثر  138 الُقرر

ِر = عمرو بن العاص در اُ  إاِل  يِف أرْهِل القر  اَير
ِ
ء ُؤالر ْت هر لر زر ا نر  135 مر

 الُعْليرا إىِلر األرْرِض 
ِ
ء امر نْير الس  امر بر ْرِش، ثر ْرُش إىِلر اْلعر ْيِه اْلعر لر  ال ِذي عر

ِ
ِمنر امْلراء

ة عرش ألف سنة = ثعب األحبارالسج  عر ةر أرْربر ِس ر ، مر  ْفىلر

328 

ِة = ابن عباس ِري  در ُة يِف القر ِذآِل اَير ْت هر لر زر  149 نر

ِمْ  هبِّ ْجِه رر ُر إىِلر ور  394 = أبو بكر الصديق الن ظر

دل = ابن  نعرف ربنا   عىل العرش، بائن من خلقه بِحر
فوَّ سبع سموا  

 املبارك

79 

ا يِف  ذر ْنيرا = هر  353 ابن ُعليةإسامعيل  الدج

ل ساعة تكون يف يو  القيامة = ابن عباس  90 هي أو 

يرُكونرن  = ابن عباس لر ْعُد ور اُنوا بر ا ثر ِة مر ِذآِل اَير ابر هر ا أرْعِرُف  أرْصحر ا بِنْتِي، مر  141 ير

ُل أرْمُرآُل = مالك بن أنس ترنرز   43 ير

برارر  نرا تر بج ُل رر ترنرز  ُزوُل = مالك بن أنسير اِئم  الر ير در ا ُهور فر أرم  اىلر أرْمُرآُل، فر عر تر  490 كر ور

تِِه = ابن عباس ُع ألُم  ف  ، ُثم  ُيشر يلر
نْير ِجرْبِ بر ْينرُه ور لُِسُه فِيامر بر  383 جُيْ

افِِر= ابن مسع ْقُسو ظرْهرر اْلكر ير ، ور يرْسُجُد ُثلج ُمْؤِمن  اِقِه، فر ْن سر ْكِشُف عر  88 ودير

 = ابن 
ِ
ء امر ُر أرْمرر الس  بِّ ُيدر ، فر انر ضر مر ْهِر رر ْنيرا يِف شر  الدج

ِ
ء امر اىلر إىِلر الس  عر نِْزُل اهللُ تر ير

 عباس

636 

ة  = ابن عباس ِشد  ب  ور رر ْوُ  ثر  90 ير
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﴿    ﴾ُل = ابن عباس ْبُدو اأْلرْعامر تر ُف اأْلرْمُر ور  90 ِحنير ُيْكشر

﴿   ﴾آُل = جاهد دج جر ة األمر ور  90 شد 

﴿   ﴾ لِْيل  = قتادة  91 عن أرْمر  فرظِْيع  جر

﴿   ﴾  ظِيم  = سعيد بن جب  عر
 
ء ْن برفالر  91 عر

﴿   ﴾  ُِْديُد امل ة ُهور اأْلرْمُر الش  ْو ر اْلِقيرامر ْفظُِع ِمنر اهْلرْوِل ير

 = ابن عباس

90 

﴿   ﴾ ة = عكرمة ْرب  وشد  ْوُ  ثر  91 هو ير

﴿   ﴾ة األمر = قتادة  91 يو  يكشف عن شد 
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اِ   ور ننمر ننْوَّر الس  ننِذي فر ننل  ال  ْرُشننهُ  أرجر  عر

 
انِنننننسر   اِ  أرور  ُمْعترِمنننننرر

ِ
ننننناء   بِاْلبرْطحر

 
311 

ا ُقْلُتنننننننننننهُ  لِكر إِذر  ُأِرينننننننننننُد بِنننننننننننذر

 
اِرآلِ   ةر اهللِ يِف در رر  ُجرنننننننننننننننننننننننننننننناور

 
268 

ننننننناَّ  اْصنننننننرِبْ  ٌّ بر نننننننُه ُشر نرننننننناَّر إِن   عر

 

ـــاقأ   نَ َعأ ْب األأ ـــرأ ََ َض ـــ َم ـــن  َقوأ ـــدأ َس  َق

 

90 
 إمامنننننننننة  يف ثتننننننننناب اهلل بيِّننننننننننة  

 

 وسؤدد فوَّ ساَّ العرش مكتنوُب  

 

322 
نِننننننني ُكفج نننننننانر احلريرننننننناُء ير إِْن ثر  إِِنِّ ور

 

الِيننا  ننْرِش عر ننىلر العر ب ننار  عر ْشننيرُة جر خر  ور

 

311 
ننننْرِش ا ننننِة ِذي اْلعر نرننننابِنِْعمر بِّ رر  مْلرِجيننننِد ور

 

امر   ْنعر ننننننأر ننننننن  فر مر اآُل ور ا لِترْقننننننور انر نننننندر  هر

 

333 
ى نننننرر ا نر ننننناذر نننننْرِش مر كر ُذو العر برنننننارر  تر

 

انِنننِب امْلرْسنننِجدِ    ِمننننر احلُْسنننِن يِف جر

 

310 
ْرِشننننننننننهِ  ننننننننننىلر عر ننننننننننُد اهللر عر حِّ  ُتور

 

نننننننننننننننناألرْمُر هللِ  ْيبِننننننننننننننننِه فر  يِف غر

 

280 
نننننِة ثُ  ي  ِ نننننْ ر اْلربر نننننا خر ْيُتنننننكر ير أر نننننارر هر  لِّ

 

ْعلنننام  ننناءر بِننناحْلرقِّ مر نننا جر ننن ر ثِترابا ْ  نررشر

 

402 
ْرُشننهُ  اِ  عر ور ننمر ننْوَّر الس  ننِذي فر ُ  ال  ننفالر  سر

 

نىلر األرْرضِ   ناش  عر ْ ر مر ا خر  خُترصج بِِه ير

 

311 
ا ما ننندر نننْذ قر

ِ اخت  نننْرِش ور نننلِّ لِنننِذي العر  صر

 

نننننلِ   لر الز  نننننْو ر اْلِعريرننننناِر ور  ُينِْجينننننكر ير

 

311 
  ومنننن إشنننفاقهاعجبنننت منننن نفيسننن

 

ـــا  ـــر عـــن أرزاقه  ومـــن ْـــرادي الط ي

 

92 
آلُ  ننْدرر ْقننُدُر اخلرْلننُق قر ننْن الر ير انر مر ُسننْبحر  فر

 

ندُ   ح  نْرد  ُمور نْرِش فر نْوَّر العر ْن ُهور فر  ومر

 

370 
ننننننننهُ  ننننننننُه ُثل  ْلقر نننننننن خر ننننننننام  قرَضر لر  فر

 

عْ   فر ننننناْرتر ْرِشنننننِه فر نننننىلر عر ى عر نننننو   ترسر

 

405 
وا ر  عننننن سنننناقها فشنننندج  قننند شننننم 

 

 جــــد   الحـــــرب بكــــم فجـــــَدواو 

 

91 
ننْدِري ننْيسر ير ننْن لر ننِدي ُجُفننوُن مر ْ ْيننفر هتر  ثر

 

ننْرِش أرْ  الر   ننىلر العر ننْن عر نْننُه مر ِِض عر  أررر

 

290 
نننننننترهُ  اشر ى إال  برشر نننننننرر ءر مِم نننننننا تر ْ  الر  ر

 

نندُ   لر اْلور ُيننْوِدي امْلرنناُل ور ننُه ور ننى اإِللر ْبقر  ير

 

324 
 ال ملنننننننننك إال لنننننننننرب عنننننننننرش

 

 رآل الُعننننننروشُتريرننننننلج عننننننن أمنننننن 

 

332 
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ُنننمْ  ُقْلنننُت هلر ا   ور نننْحُت أِلرْقنننور نننْد نرصر قر  لر

 

نننندُ   ْغننننُرْرُثُم أرحر ننننفال ير ننننا الن ننننِذيُر فر نر  أر

 

323 
نرنننا ب  نننكر احلرْمنننُد والنننن ْعامُء وامْلُْلنننُك رر  لر

 

ْجرنندُ   أر ا ور نندًّ ءر أرْعننىلر ِمنْننكر جر ْ الر  ر  ور

 

370 
 معنننال  بناهنننا اهلل منننن فنننوَّ عرشنننه

 

 اِن السنناموا  شنناهُق هلننا فننوَّ أرْعنرنن 

 

332 
نننْيِمن    ُمهر

ِ
ء نننامر نننْرِش الس  نننىلر عر لِنننك  عر  مر

 

ْسننننُجدُ   تر تِننننِه اْلُوُجننننوآُل ور ْعنُننننوا لِِعز   تر

 

290 
ى نننرر نننْو تر لر نننْن أرِخينرنننا ور نننا عر انر نننُذوُد أرخر  نر

 

بنِير ُنبرننننناِيعُ   ُكن نننننا األرْقنننننرر ا لر نننننزًّ هر  مر

 

404 
 وعنننفال عنننىل العنننرش الرفينننع وعلمنننه

 

 بكننننننل مكننننننانيف خلقننننننه ثنننننناو   

 

371 
ُ بِنننننننننناهللِ ننننننننننا امْلُْغننننننننننرتر ر ننننننننننا أرهيج  ير

 

 فِننننننننننننننننر  ِمنننننننننننننننننر اهللِ إىِلر اهللِ 

 

280 
هُ  ننلر ننْرِش أرْرسر بج العر ننانر رر ننْوِ  إِْن ثر ننا قر  ير

 

نننذلر   العر نننْو ر ور ْبِغننني الل  ْعنننُد نر ِفنننيمر بر  فر

 

368 
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 الصفحة الكتاب

 371 .أليب احلسن األشعري ،اإلبانة

 584 .إبطال التأويفال ، أليب يعىل ابن الفراء

أحاديث عبد الباقي بن قانع عن شيوخه. ]ملحق باجلزء الري اِِن 

ةر بْ  ِديث ُج اعر برْ ِ من حر  [.ِن الزج

336 

أربعني حديرياا عن أربعني شيخاا عن أربعني صحابيًّا، عبد اخلالق 

 .بن زاهر بن طاهر الشحامي

315 

، 293، 291، 283 .األربعني يف دالئل التوحيد، أليب إسامعيل األنصاري

295 ،297 ،299 ،

300 

ىلر أهل البدع واألهواء، خلشيش بن  االستقامة يِف السنة والرد عر

 .النسائي أْص 

129 

 190، 189 .األفراد، للدارقطني

أماِل أيب عبد اهلل احلسني بن إسامعيل املحاميل. رواية ابن البريِِّع، 

 .عنه

196 ،198 ،199 ،

461 ،466 

أماِل أيب عبد اهلل احلسني بن إسامعيل املحاميل. رواية اْبِن 

ه عنه ِشْيذر ُقْولر  .ُخر 

466 

 464 .أماِل أيب عبد اهلل بن مندآل

 176 .أماِل ثعلب = جالس ثعلب

 227 .األوسط للطرباِن
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 الصفحة الكتاب

 645، 221 .البعث" أليب بكر ابن أيب داود"

 149 .التاريخ الكب ، للبخاري

آل" نْدر اِب اْبِن مر ه  ْبِد الور  289 .التاريخ" ليرْحيرى ْبن عر

 564، 305 .الرتاجم، أليب بكر النجاد

 503 .الرتغيب والرتهيب، حلميد بن زنجويه

د ْبن  م  ِل"، مُلحر اِئِر اأْلرْعامر ىلر سر ا عر ْفِضيلهر تر ِة ور فالر ْدِر الص  ْعظِيم قر تر

ِزّي  ِْ  امْلرْرور  .نر

481 

 296، 201 تفس  أبو بكر ابن مردويه.

 89، 44، 43، 42، 38 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واألسانيد، البن عبد الرب

اِِل أيب الشيخ األصبهاِن  385 ".الري الِث ِمْن "أرمر

، ]طبع ضمن الرياِن والري الِث من حديث أيب العباس األصم

 جموع[.

249 

ثفالثة جالس من أماِل أيب احلسن عيل بن حييى بن جعفر بن 

لرِفي، عن أيب العفالء اخلرساِن، عبدثويه، رواية أيب طاهر السِّ 

 .عنه

511 

 604 .جزء ابن فيل

 488 .جزء ابن مصعب النريس

 233 .جزء أيب حممد ابن فارس

 156 .جزء إسحاَّ بن الفيض

اِديِّ  يِلل البرْغدر اِئِد أريِب عر ور  337 ".اجُلْزء الري اِِن ِمْن "فر

 135 .جزء احلسن بن عرفة
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 ،426 جزء الزب  بن بكار

ْبر  399، 397 .اجلزء الكب ، أليب حممد ابن زر

 193 .جزء حاجب بن أرثني

 359 .جزء َحزة الدهقان

 267 .جزء حنبل بن إسحاَّ

ُقِفيِّ  ْ  400، 320 .جزء عباس الرت 

جزء فيه جلسان أحدَها عن أيب احلسني عيل بن حممد بن عبد اهلل 

 الفوارس بن برشان، والرياِن عن أيب الفتح حممد بن أَحد بن أيب

273 

 192، 191 جزء ثامل بن طلحة

 335 .جزء مالك اهلروي

 260 .جزء حممد بن مسلم ابن وارة

اِجّي عن أيب الربيع الزهراِن  147 .جزء من حديث زثريا الس 

 271 .جزء من حديث عنبسة، أليب عبد اهلل بن مندآل

ِِنِّ  يِِّب بن البراِقفال   163 .جوابا  أهل طربستان"، أليب بكر حممد بن الط 

 279 ، أليب موسى املدينيان احلِ 

 242 .حديث ابن أيب مرسة، للفاثهي

 640، 639، 115 حديث ابن املتيم

 266، 265 .حديث ابن حيوية

 157 حديث ابن ن وز األنامطي

 331 .لحة النعاِل عن شيوخهاحلسن حممد بن ط حديث أيب

 512 .بكر األنباري حديث أيب
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، 250، 245، 244 .جعفر ابن البخرتي حديث أيب

252 

 628 .سعيد األش  حديث أيب

 631 .عمر ابن عبد الوهاب عن شيوخه حديث أيب

حديث أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل األنصاري، ويليه فوائد ابن 

 .مايس

160 

ِوّي  اِسم اْلبرغر بِّّي، َجع أيب اْلقر ْمرو الض  اُود بن عر ِديث در  151 حر

 421، 420 حديث سعدان بن نِ

 559، 186 .حديث عيل بن حجر السعدي عن إسامعيل بن جعفر املدِن

 574 .الباغنديحديث عيل بن عمر احلريب عن حممد 

 450، 449، 336 حديث جاعة بن الزب 

 257 .حديث حييى بن صاعد

ْيم    591، 507 .حلية األولياء، أليب ُنعر

 615، 549، 548 .اخللعيا ، للخلعي

اِل الِعبرادِ  ْلق أرْفعر  130 .، للبخاريخر

 544 .ذثر األقران، أليب الشيخ األصبهاِن

اج  646 .الرد عىل اجلهمية" أليب العباس الرس  

ِزّي  ي ار  امْلرْرور  647 .الرد عىل اجلهمية" ألرَْحرد ْبن سر

، 191، 176، 32 الزبور

217 ،225 ،235 ،

243 ،251 ،433 
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 174، 145 السنة، البن أيب عاصم

اِهني   ن ة، الْبن شر  239 .السج

ل ْكر  اخلرفال  ن ة، ألريِب بر  637 .السج

، 202، 171، 167 .السنة، للطرباِن

440 ،447 ،485 

 322 .سنن ابن ماجه

 600 .سنن الرتمذي

، 515، 487، 115 سنن الدارمي

516 ،561 ،566 

ان يعرف باملئة اِلْبِن َحدر ْمرو ابن َحدان. = ور  231 .سؤاال  أيب عر

، 628، 611، 238 .ائيُشح أصول االعتقاد، للفاللك

634 

ة، أليب بكر اَجري يعر ِ  384 .الرش 

 617 .صحيح ابن حبان

 558، 434، 223 .صحيح البخاري

، 445، 444، 443 .الصفا ، للدارقطني

446 

ْييِل   528 .الضعفاء الكب ، أليب جعفر الُعقر

 406 .العظمة، تأليف أيب الشيخ األصبهاِن

مر " ةر الندِّ  288 .ْشِقّي الِعلرل"، ألريِب ُزْرعر

 109 .اليو  والليلة" للنسائيعمل "
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 127 .عواِل مالك، َجع أيب أرَْحد احْلراثِم

، 600، 593، 587 .فضائل األوقا ، للبيهقي

621 

 237 .فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سفال 

 342، 341 .فضيلة الشكر هلل عىل نعمته، للخرائطي

اِهيم ْبن ْه عن شيوخه فوائد إِْبرر ِشيْذ ُقولر  304 .ُخر 

الفوائد املنتقاة الغرائب احلسان عن الشيوخ العواِل، أليب بكر 

 .ابن الشخ 

309 

 374، 373 ئد حاجب الطويسفوا

 623، 552، 529 فوائد سمويه

 132 .القدر، للفريايب

رر ْبِن ماهلة " ْبِد اهللِ ْبِن ُعمر ْكر  طراِهر ْبن عر ْيِل"، ألريِب بر ِقيرا  الل 

اِِنّ  ذر  .اهلرمر

413 

 649 .الكامل، البن عدي

 530 .ثتاب الدعاء، أليب بكر ابن أيب عاصم

 504، 477 .ثتاب السنة، أليب الشيخ األصبهاِن

 440 .ثتاب السنة، للطرباِن

 245 .ثتاب الضحايا والعقيقة، أليب الشيخ

 639، 229 .ثتاب املصافحة، أليب بكر الربقاِن

، 317، 264، 263 . ، أليب طاهر املخلِّصاملخلِّصيا

451 ،622 
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 185، 178 .املزثيا ، أليب إسحاَّ املزثي

 547، 209 مستخرج أيب عوانة

 246 مسند ابن اجلعد

يراليِِسِّ   553، 531، 112 .مسند أيب داود الط 

 562، 532، 226 .مسند أيب يعىل

 551 .مسند أَحد

 175 .مسند إسحاَّ بن راهويه

 ،457، 454، 453 مسند احلارث بن أيب أسامة

، 520، 115، 111 مسند عبد بن َحيد

605 

 575، 574 مسند حممد بن حييى بن أيب عمر

 487 مشيخة ابن املهتدي

 212 .املشيخة الصغرى أليب عيل ابن شاذان

، 210، 209، 204 .معجم أبو أَحد العسال

419 

 608 .بكر اإلسامعييل معجم أسامي الشيوخ، أليب

 333 .معجم الصحابة للبغوي

 431، 360 .املعجم الصغ  للطرباِن

 435، 321 .املعجم الكب ، للطرباِن

 518 .معرفة الصحابة، البن مندآل

 522 .املغازي، لسعيد بن حييى األموي
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 194 .مكار  األخفالَّ، للطرباِن

 456 .من حديث سفيان بن سعيد الريوري، للفريايب

ِقّي  ْكر  البرْيهر ، أِلريب  بر نراِقب أرَْحردر  387 .مر

 285 .املنتقى، البن طربزذ

 330 .لالن اِسخ وامْلرنُْسوخ"، ألَحد بن حنب

، 506، 497، 477 .النزول، للدارقطني

517 ،527 ،531 ،

571 ،590 ،626 

 501 . ]مطبوعتان معا[نسخة أيب مسهر، ونسخة حييى الوحاظي

 151 لنسائي الكنى ل
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 الصفحة الكتاب

 371 .أليب احلسن األشعري ،اإلبانة

 197 للضياء املقديس ،األبدال

 569، 397 األجزاء الريقفيا 

 553، 546 األحاديث اإلهليا 

 207 .األحاديث املختارة، للضياء املقديس

 643 البن أيب الدنيا ،اإلخفالص

).......(، للحسن بن أَحد بن حممد  أربعة جالس

. = األماِل  .امْلرْخلرِديِّ

605 

اِب الصابوِنأربع ه   607 .ون عبد الور

 140، 122 .األفراد للدارقطني

 187 أماِل أيب القاسم عبد امللك بن برشان

 176 .= جالس ثعلب أماِل ثعلب

 115 األول من حديث ابن امْلُتري مِ 

وِريِّ   167 .األول من حديث عباس الدج

ة أيب عيل احلسن بن أَحد بن إبراهيم  ْشيرخر ل ِمْن مر األرو 

انر  اذر  .اْبِن شر

373 

اِهني« فضائل األعامل»األول من   123 .البن شر

كِ  ام   123 األول من السابع من حديث ابن الس 

 605 األول من أماِل اخلطيب
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انر   558 األول من حديث أيب احلسني ابن برِْشر

 561 البن شاهني. ،ث أيب هريرةاألول من حدي

ِريِّ  ِديِث امْلِنْقر ل ِمْن حر  541 األرو 

ْست اِئِد ُخوْرور ور ل ِمْن فر  307 .األرو 

ا ْعِد اْبِن البرْغدر ِديِث أريِب سر الري اِِن ِمْن حر ل ور  612 ِديِّ األرو 

 447 .البعث" أليب بكر ابن أيب داود

 149 .التاريخ الكب ، للبخاري

 144 .تاريخ مِ، أليب سعيد ابن يونس

بْ  آلالتاريخ" ليرْحيرى ْبن عر نْدر اِب اْبِن مر ه   289 .ِد الور

 435 .الرتغيب والرتهيب، حلميد بن زنجويه

 606 .تسعة جالس أيب سعد ابن البغدادي

ِل"،  اِئِر اأْلرْعامر ىلر سر ا عر ْفِضيلهر تر ِة ور فالر ْدِر الص  ْعظِيم قر تر

ِزّي  ِْ  امْلرْرور د ْبن نر م   .مُلحر

481 

ة، ألر  ِقيهالت ْعلِيقر اِيينِّي الفر رر  اإِلْسفر
اِمد   379 .يِب حر

ه اجر ْفِس  اْبن مر  109 .تر

 195 تفس  النسائي

 530 .التوبة، البن أيب عاصم

اِهني   اِد" اِلْبِن شر  461 الري الِث ِمنر "األرْفرر

اِِل أيب الشيخ األصبهاِن  385 ".الري الِث ِمْن "أرمر

ِد ْبِن أريِب عقيل،  اِِض أريِب حُمرم  اِئِد القر ور الري الِث ِمْن فر

ِْري  اخلرطِيب  .ختر

207 
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 561 الريالث من مشيخة ابن عبد الدائم

اِج   الرس  
ر  ْعفر لرِفيِّ ِمْن ُأُصوِل جر اِب السِّ  208 الري اِِن ِمنر "اْنتِخر

اِف  و  يِلِّ اْبِن الص   251 الرياِن من حديث أريِب عر

ثفالثة جالس اجلوهري، أليب حممد احلسن بن عيل 

 .اجلوهري

609 

 361، 116 جامع معمر بن راشد

برنْكر   169 جزء ابن سر

 493 جزء ابن فيل

 456، 187 ُجْزء أريِب اجلرْهمِ 

 549 جزء أيب سعيد األش 

ْيبراِِنِّ الن بِيُل ُجْزُء أريِب   الش 
ْلرد  اِك بِن َمر ح  اِصم  الض   460  عر

 155، 129 جزء إسحاَّ بن الفيض

انر  ْبدر ِديِث عر ِل ِمْن حر  510 اجُلْزء األرو 

ْيهِ  ور ْزقر ِن اْبِن رر اِِل أريِب احْلرسر  344 اجْلُْزء الت اِسع ِمْن أرمر

ْيهِ  ي ور  643 اجلزء الريالث من حديث ابن حر

ب ةر  رر ْبِن شر ِديِث ُعمر  541 اجُلْزء الري الِث ِمْن حر

اِديِّ  يِلل البرْغدر اِئِد أريِب عر ور  337 اجُلْزء الري اِِن ِمْن "فر

، وهو أبو عيل  يِّ بركِّ ْبِد اهللِ اْلبرْعلر ِن ْبِن عر ُجْزء احلرسر

 .الكِنِْدّي 

594 

 244 .جزء احلسن بن موسى األشيب
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يِّ  ِ ِديِث الرس   614 اجُلْزء اخلراِمِس ِمْن حر

ْبِد  ِريِ  احلرافِِظ عر ْ ُثونر ِمْن ختر الري فالر اجُلْزُء اخلراِمُس ور

نِيِّ امْلرْقِديِسِّ   .الغر

614 

وخ   رج ْيبرانر ْبِن فر ِديِث شر اِدِس ِمْن حر  510 اجُلْزء الس 

يِّ 
لِيطِ  546 جزء الس 

 552 اجلزء العاُش من فوائد احلاثم أيب أَحد

 247 جزء الغطريف

ْيِميِّ   167 جزء الُكدر

 510 جزء اللحساِن

 222 جزء حنبل بن إسحاَّ

ةر  ْقِر"، رواية اْبِن أريِب ُلْقمر ةر ْبِن الص   561 جزء طرْلحر

ةر  ْقِر"، رواية اْبِن أريِب ُلْقمر ةر ْبِن الص   561 .جزء طرْلحر

 ْ  319 .ُقِفيِّ جزء عباس الرت 

 562 جزء عيل بن حممد الكويف

 349 .جزء حممد بن الفرج األزرَّ

 459، 256، 246، 191 اجلعديا 

يِِّب  جوابا  أهل طربستان، أليب بكر حممد بن الط 

ِِنِّ   .بن البراِقفال 

162 

انِ  ْهقر ةر الدِّ ْزر  348، 108 حديث َحر

قِّيِّ  ة اْبِن الر  اير "، ِرور
ر  ام  اِ  ْبِن عر ِديث ِهشر  307 .حر
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ْبد اهللِ ُحْكم اللِّ  ا" لِعر ْوِل فِيهر ة القر ِشد  ا ور ِريمهر ْ حتر ِة ور اطر ور

نْهُ  ة أيب الشيخ األصبهاِن، عر اير ، ِرور ِزيدر ِن ْبِن ير  ْبن احلرسر

325 

ْيم    212 .حلية األولياء، أليب ُنعر

 279 ، أليب موسى املدينيان احلِ 

اِج   الرس  
ر  ْعفر ِديِث جر اِمس حر  271 خر

ِعي ا ، أليب احلسن اخِللرِعيِّ   558 .اخِللر

اِل الِعبرادِ  ْلق أرْفعر  130 .، للبخاريخر

ْزِوينِيِّ   594، 584 َخسة جالس أيب احلسن القر

 461 .الدعاء، البن أيب الدنيا

اج  646 .الرد عىل اجلهمية" أليب العباس الرس  

ِزّي  ي ار  امْلرْرور  647 .الرد عىل اجلهمية" ألرَْحرد ْبن سر

اِ  أرَْحردر  ْبُد اهللِ ْبُن اإِلمر ىلر اجلرْهِمي ِة"، لعر ّد عر  610 .الر 

 643 .الرؤيا، للدارقطني

، 225، 217، 191، 176 .الزبور

235 ،243 ،251 ،433 

زيادا  نوادر الكفال  ودقائقه" أليب احلسن 

 .األشعري

163 

اِهني   ن ة، الْبن شر  239 .السج

الِ  س  ن ة، ألريِب أرَْحردر اْلعر  644 .السج

ل ْكر  اخلرفال  ن ة، ألريِب بر  637 .السج

نِّيِّ  ِد السج لر ن ة، خِلرال ور  136 .السج
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 440 .السنة، للطرباِن

، 206، 187، 167، 113 سنن ابن ماجه

432 ،459 ،466 ،494 ،

541 ،558 ،578 ،601 ،

622 ،641 

، 238، 224، 167، 120 سنن أيب داود

244 ،461 ،558 

، 122، 121، 113، 107 .سنن الرتمذي

124 ،129 ،171 ،316 ،

432 ،434 ،461 ،467 ،

541 ،558 ،569 ،570  ،

641 

 151 الكنى، للنسائي

 622 سنن النسائي الصغرى

 558، 551، 427، 196، 120 .سنن النسائي الكربى

ن ةِ  ح ُأُصوِل السج ْ اِئيِّ  ،ُشر كر لر  528 لفاِل 

ة، أليب بكر اَجري يعر ِ  384 .الرش 

 341 .الشكر، البن أيب الدنيا

 114، 113 صحيح ابن حبان

 641, 459 صحيح ابن خزيمة

كر  ارر ِد بِن شر  أرَْحرد بن حُمرم 
اِمد   549 .صحيح أريِب حر
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، 221، 117،  115، 109 صحيح البخاري

229 ،231 ،247 ،427 ،

434 ،441 ،466 

، 117، 115، 113، 109 صحيح مسلم

120 ،127 ،129 ،222 ،

321 ،338 ،349  ،427  ،

441 ،466 ،467 ،531 ،

548  ،558 ،569 ،570 ،

622 ،624 

 222 .صفة اجلنة، للضياء املقديس

ْييِل   528 .الضعفاء الكب ، أليب جعفر الُعقر

 106 ة، تأليف: شيخ اإلسفال  ابن تيمية.الُعُبوِدي  

 410، 406 .العظمة، تأليف أيب الشيخ األصبهاِن

ْشِقّي  مر ةر الندِّ  288 .الِعلرل"، ألريِب ُزْرعر

 425 .العلل، لْلما  مسلم بن احلجاج

 566 ختري  أيب عيل الربداِن طرادالعواِل 

ْيهِ  ،فضائل األعامل ْنُجور  584 .حلرِمْيد ْبن زر

 586 .فضائل األوقا ، للبيهقي

 614 .ئل العرش، للضياءفضا

 584 البن أيب أيب الدنيا ،فضائل رمضان
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ت اِِنِّ  ،فضائل شعبان  585 .لعبد العزيز الكر

اِِنِّ  ر ِة، للط ربر  ِذي احِلج 
رْشِ اِئل عر  612 .فرضر

ةِ  رْشِ ِذي احِلج  ْنيرا ،فرْضِل عر  612 اِلْبِن أريِب الدج

 558 .فوائد أيب احلسني بن برشان

 178 فوائد احلاممي

ةر بن سليامن ْيريرمر  337 .فوائد خر

هِ  وير مج اِئد سر ور  529 فر

ايِبّ القدر   157 .جلعفر الِفْرير

رر ْبِن  ْبِد اهللِ ْبِن ُعمر ْكر  طراِهر ْبن عر ْيِل"، ألريِب بر ِقيرا  الل 

اِِنّ  ذر  .ماهلة اهلرمر

473 

اِعدِ  ور تراب القر  530 ثر

 461 .الكر ، أليب الشيخ الربجفالِن

وِجي ة ُ  495 امْلُتربراِينرا  الرس 

اشِ  ِعيد  الن ق  رالِس أريِب سر  502 جر

 178 .جلس ابن أيب الفوارس

ِعِمئرِة يِف فرْضِل  ْعدر األرْربر جلس ابن عساثر اخلراِمس بر

انر  ضر مر ْهِر رر  شر

641 

 555 جلس األسواري

نناِِل أريِب  ننة ِمننْن "أرمر ِمائر ننونر ور الِعرْشُ امْلرْجلِننس الري الِننث ور

نِْديِّ  ْرقر مر اِسِم اْبِن الس   .القر

612 

اِِنِّ  يِلل اهلرْمدر ْكِر اْبِن أريِب عر ْلِس" أريِب بر  489 جر
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 351، 351 .املخلِّصيا ، أليب طاهر املخلِّص

 528 .إلبراهيم الشهرزوريمسند أيب الدرداء، 

يراليِِسِّ   494، 112 مسند أيب داود الط 

يِلل  ِزيِّ أرَْحردر ْبِن عر اِِض امْلرْرور  443 .مسند أيب هريرة، لِْلقر

 562، 532، 226 مسند أيب يعىل

 434 مسند أَحد

 643، 550 مسند الدارمي

انر املْرْوِصيِلِّ  ا ر ْبِن ِعْمرر  456 ُمْسنرُد امْلُعر

 561 مشيخة أَحد بن عبد الدائم

 561 .مشيخة أَحد بن عبد الدائم

 443 .املشيخة الصغرى، البن املهتدي باهلل

 
ِ
اء جر ِعيِد اْبِن أريِب الر  ة سر ْشيرخر  510 .مر

 220، 143 .مشيخة يعقوب بن سفيان

 614 معجم اإلسامعييل

 332 معجم الصحابة للبغوي

 121 .املعجم الصغ  للطرباِن

 143 .املعجم الكب ، للطرباِن

 143 .املعجم"، لعبد الباقي بن قانع

 313 .مغازي حممد بن إسحاَّ

 552 .من اسمه عطاء، أليب موسى املديني

ِقّي  ْكر  البرْيهر "، أِلريب  بر نراِقب أرَْحردر  387 .مر
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 191 .املنتخب من الدعوا ، للحاثم أيب عبد اهلل

 املخلِّص
ِ
 560، 316 املنتقى من سبعة أجزاء

 644، 630 .الن اِسخ وامْلرنُْسوخ"، ألَحد بن حنبل

اِهيم احْلرْريِبّ  اِن" إِلْبرر ْجرر
ِن اهْلِ  597 .الن ْهي عر

 206 .الوديعة"

 314 .الُوُقوف" أليب بكر اخلرائطي

. 
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وزر البرِيج  ُ ْ ي اش  فر اُن ْبُن أريِب عر بر  190 أر

اُن  بر ِ ج أر  الُقرر
ْ ِ ْبِن ُعبرْيد  الِِح ْبِن ُعمر  309 ْبُن صر

اِهْيمر بِن طراِهر  اخلُُشْوِعيج  اِ  بِن إِْبرر ثر رر اِهْيُم ابُن أريِب طراِهر  بر  499 إِْبرر

 481 إبراهيم بن أيب صالح هاشم

يِسج  ْبقر  586 إبراهيم بن أَحد بن عيل بن أَحد بن فِراس العر

اِهيم ْبن أر  ر ْبن حفص ْبن اجلهم ْبن واقد الوثيعيإِْبرر  625 َْحرد ْبن ُعمر

ازُ  اِديج البرز  اقفالر البرْغدر انر بِن شر ْدر رر بِن َحر اِهْيُم بُن أرَْحردر بِن ُعمر  41 إِْبرر

اِديج  اِهيمر بِن برِش   البرْغدر اَّر بِن إِْبرر اِهيُم بُن إِْسحر  369 إِْبرر

اِهيم بن إسحاَّ بن عيسى   202 الُبنراِِنج إِْبرر

يرى ْبن علوّي  ْ اِهيم ْبن حير ِعيل ْبن إِْبرر اِهيم ْبن إِْسامر  125 إِْبرر

ِث البخاري  261 إبراهيم بن األرْشعر

اِميج الن اِجيج   الس 
ْيد  اِج بِن زر اِهيُم بُن احلرج   566 إِْبرر

اِهيْ  يِلل إِْبرر  بِن عر
نْيِ اِِنج  ُم بُن احلُسر ذر ُف ، اهلرمر  283 بِاْبن ِديِزيلر  ُيْعرر

اِِنج  ْصبرهر
ا ر األر ْرر يِلِّ ْبِن هبر نِْديِّ ْبِن عر اِهيُم ْبُن السِّ  415 إِْبرر

نرِويِّ  اُرونر الغر ، أرُبو هر
ِ
ء فالر اِهيُم ْبُن العر  151 إِْبرر

اِهيُم ْبُن امْلُْختراِر الت ِميِميج   515 إِْبرر

ْبِد ا اِهيُم بُن امْلُنِْذِر بِن عر ِ ج إِْبرر  246 هللِ بِن امْلُنِْذِر الُقرر

اِئيج  رر  اجلرْرجر
ار  اِهيُم بُن برش   451 إِْبرر

برْ ِ  ْبِد اهللِ بِن الزج ِب ْبِن عر ةر بِن ُمْصعر ْزر ِد بِن َحر ةر بِن حُمرم  ْزر اِهيُم بُن َحر  340 إِْبرر

انر  اقر ْ ِ بِن خر ْيِم بِن ُقمر اِهيُم بُن ُخزر  111 إِْبرر
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ْبد اهلل، نجيب الدين الّدمشقّي إبراهيم   185 ْبن خليل ْبن عر

 122 إبراهيم بن زثريا، أبو إسحاَّ العجيل

ِ ج   الُقرر
ْوف  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  اِهيمر ْبِن عر ْعِد ْبِن إِْبرر اِهيُم ْبُن سر  267 إِْبرر

ْبِد  اِقِد ْبِن عر اِهيمر ْبِن ور اِمِر ْبِن إِْبرر اِهيُم ْبُن عر ِريج إِْبرر  270 اهللِ اأْلرْشعر

ِشيذر   اْبُن ُخر 
د  ْبِد اهللِ بِن حُمرم  اِهيُم بُن عر  303 إِْبرر

ّي  ِ ِْ اجر البر اعز بن ُمهر م بِن مر
ْبِد اهللِ بِن ُمْسلِ اِهيم بن عر  160 إِْبرر

اِهيم ْبن عيّل ْبن أرَْحرد ْبن فْضل  622 إِْبرر

 613 إبراهيم بن عيل بن سهل، أبو إسحاَّ احللبي

اِريج  اَّر األرْنصر الِب  أرُبو إِْسحر ِد ْبِن غر يِلِّ ْبِن حُمرم  اِهيُم ْبُن عر  510 إِْبرر

رِ  الِب  الت ام  ِد ْبِن غر يِلِّ ْبِن حُمرم  اِهيُم ْبُن عر  389 إِْبرر

كِيج  مر ْ اِهيمر الربر رر بِن أرَْحردر بِن إِْبرر اِهيُم بُن ُعمر  160 إِْبرر

اِهيُم ْبنُ   اهلراِشِميج  إِْبرر
ف  رر ْبِن ُمطررِّ  450 ُعمر

يج  ِ ِْ انر اْلبر اهر كِيِم ْبِن مر ْهِد ْبِن حر اِهيُم ْبُن فر  141 إِْبرر

اَّ األصبهاِنّ   390 إبراهيم ْبن حممد ْبن إبراهيم، أبو إِْسحر

ِِلج  ْيُمونر اهِلفالر ِد ْبِن احْلراِرِث ْبِن مر اِهيُم ْبُن حُمرم   203 إِْبرر

اهِ  ِر ْبِن أريِب طرالِب اهْلراِشِميج إِْبرر ْعفر ْبِد اهلل ِ ْبِن جر يِلِّ ْبُن عر ِد ْبِن عر  141 يُم ْبُن حُمرم 

ط انُ  الِك  اْلقر ِد ْبِن مر اِهيُم ْبُن حُمرم   410 إِْبرر

اِديج  رر البرْغدر نُْصوِر بِن ُعمر ِد بِن مر اِهيُم بُن حُمرم   187 إِْبرر

اِهيُم بُن حُمرم   اُبوِريج إِْبرر ْيه الن ْيسر ْخترور يرى بِن سر ْ  177 ِد بِن حير

ْخُتويه النيسابوري  507 إبراهيم بن حممد بن حييى بن سر

ِجيج  ، األرزر اِديج ْهِديل البرْغدر اَِلِ بِن مر ُْمْوِد بِن سر اِهيُم بُن حمر  167 إِْبرر

 اإِلْلبِِ يج 
ْسُعود  اِهيُم ْبُن مر  280 إِْبرر
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اِهيمُ  بِْديج  إِْبرر  500 ْبُن ُمْسلِم  العر

ى اخلرْوالرِِنّ  اِهيمر بِن ِعيسر اِهيُم بُن ُمنِْقِذ بِن إِْبرر  621 إِْبرر

ِويج اخُلوِزيج   413 إبراهيم بن يزيد القر  األُمر

 الت ْيِميج 
ْيك  ِ ِزْيدر بِن ُشر اِهْيُم بُن ير  319 إِْبرر

اَّر  ْعُقوبر ْبِن إِْسحر اِهيُم ْبُن ير ْعِديج  إِْبرر  536 الس 

اِِنج   اهِلِسنْجر
ْيد  الِِد بِن ُسور اِهْيُم بُن ُيْوُسفر بِن خر  380 إِْبرر

ْيس   ْبُد اهللِ بُن قر ِريج عر ى األرْشعر ةر بُن أريِب ُمْوسر ُبو ُبْردر  112 أر

اِهيمر ْبِن طر  ِعيلر ْبِن إِْبرر يِلِّ ْبِن إِْسامر اِهيمر ْبِن عر ْكِر ْبُن إِْبرر ُبو بر ةر امْلرْقِديِسج أر  339 ْلحر

ةر امْلرْقِديِسج  اِئِم ْبِن نِْعمر ْبِد الد  ْكِر ْبُن أرَْحردر ْبِن عر ُبو بر  170 أر

اِمِريج  ِ ج العر ةر بِن أريِب ُرْهم  الُقرر رْبر ِد بِن أريِب سر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ْكر  بُن عر ُبو بر  587 أر

اَِل   ي اِش بِن سر ْكر  بُن عر ُبو بر ِديج أر  479  األرسر

نر  ُْموِد ْبِن ُعرْيامر ْكِر ْبِن حمر ْكِر ْبِن ُيوُسفر ْبِن أريِب بر ْكِر ْبُن ُيوُسفر ْبِن أريِب بر ُبو بر أر

افِِعيج  يج الش   امْلِزِّ
ُْمود   ْبِن حمر

602 

ّي، خاد  أنس ْبن مالك ِ ِْ  األعمى البر
لرف   326 أرُبو خر

 ، اِِنج  احلرُْبر
اِشد  اِميج أرُبو رر  577 الش 

يِّ 
افِع  الِقْبطِ  514 أرُبو رر

ايِبج  ةر األرْعرر بِيعر  182 أرُبو رر

يِلج  ْبِد اهللِ البرجر ِرْيِر بِن عر ْمِرو بِن جر ةر بُن عر  109 أرُبو ُزْرعر

ِ ج   الُقرر
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  ةر بُن عر لرمر  264 أرُبو سر

ُبو ُعبريد امْلرْذِحِجيج حاجب بد امْلرلِك أر  120 ُسلرْيامن ْبن عر

اِمِر األشعرّي  ْيِد ْبِن عر ْيِد ْبِن ُهدر افِِع ْبُن ُعبرْيِد ْبِن زر  368 أرُبو ُمسر

اِدّي  ْبِد اهللِ بن البرن اء البرْغدر ن بن أرَْحردر بِن عر يِلل احلرسر  629 أرَْحرُد ابُن أريِب عر
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ِ ابنِ  ِْ ُعْوِد نر اِسمِ  أرَْحرُد ابُن أريِب السج ِجيج  أريِب القر يِلج األرزر أرُبو ، الت ِميِميج احلرنْظر

ةر  ْ ر ب اِس اْبُن ُقمر  العر

563 

اِديج  ِريز  اإِلير ِج بِن حر رر اد فر اِِض  ،أرَْحرُد ابُن أريِب ُدؤر  180 اجلرْهِميج ، القر

د د ْبن هبة اهلل  ْبن حُمرم   499 أَحد ابن القاِض أريِب نِ حُمرم 

اِِنج أرَْح  ذر يِلل اهْلرمر ِد ْبِن عر ي  ِد ْبِن امْلُؤر اَّر ْبِن حُمرم  ين إِْسحر  262 ُد ابن رفيع الدِّ

اِهيم ْبد اهلل  ْبن إِْبرر اِهيم ْبن أرَْحردر ْبن حممود ْبن عر  568 أرَْحرد ْبن إِْبرر

انر البرغْ  اذر ِد بِن شر ِن بِن حُمرم  اِهيمر بِن احلرسر اِديج أرَْحردر بِن إِْبرر  108 در

انر  ْرِب بِن ِمْهرر انر بِن حر اذر ِد بِن شر ِن بِن حُمرم  اِهْيمر بِن احلرسر أرَْحرُد بُن إِْبرر

اِديج   البرْغدر

521 

ِزيد د ْبن بحر ْبن ير اِهيم ْبن جعفر ْبن حُمرم   507 أرَْحرد ْبن إِْبرر

امة أَحد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن أيب عمر حممد بن بن أَحد بن قد

 املقديس

601 

ِقيج  ْورر ريِ   الد  اِهيمر بِن ثر  171 أرَْحرُد بُن إِْبرر

ةر القر  ارر اِسِم بِن احلراِرِث بِن ُزرر ْكر  القر  631 أرَْحرُد بُن أريِب بر

 232 أَحد بن أيب بكر حممد بن حامد بن أيب بكر القرايف

ِم نِعْ  يج أرَْحرُد ْبُن أريِب طرالِِب ْبِن أريِب النِّعر
احِلِ  الص 

يران  يِلِّ ْبِن بر ِن ْبِن عر ةر ْبِن احْلرسر  110 مر

اِيينِيج  رر ِد بِن أرَْحردر اإِلْسفر  239 أرَْحرُد بُن أريِب طراِهر  حُمرم 

ِد اللبان ِد بِن حُمرم  ى حُمرم   506 أرَْحرُد بُن أريِب ِعيسر

ْبِد اهللِ الِب  بِن أرَْحردر بِن عر ِة أرَْحرد بُن أريِب غر ير ، ُعِرفر بِاْبِن الط فال 
د   بِن حُمرم 

ِديج  اغر  الكر

262 

أَحد بن إدريس بن حممد ابن أيب الفرج مفرج بن إدريس بن احلسني بن 

 مزيز احلموي

22 
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أَحد بن إدريس بن حممد بن أيب الفرج مفرج بن إدريس بن احلسني بن 

ِويج  ْيز  احلرمر  ُمزر

630 

اَّر ب اِعيج أرَْحرُد بُن إِْسحر ْلم  اخُلزر ِد بِن سر اِهيمر بِن حُمرم   183 ِن إِْبرر

ن بن أرَْحد بن رشيد الكوراِن ِعيل بن ُعرْيامر  94 أرَْحد بن إِْسامر

ِ ج املْرْخُزوِميِّ   169 أرَْحرُد بُن برِش   الُقرر

طِْيِعيج  انر القر ْدر ِر بِن َحر ْعفر  366 أرَْحرُد بُن جر

ْبِد اهللِ الفاريسأَحد بن جعفر بن يعقوب بْ   279 ن عر

ِريج  ر األرْزهر ِن بِن أرْزهر ِد بِن احلرسر ِن بِن حُمرم   568 أرَْحرُد بُن احلرسر

اِديج  اَّر البرْغدر نْيِ بِن إِْسحر  596 أرَْحرُد بُن احلُسر

نر  ِعيِد ْبِن ُعرْيامر  ْبِن سر
نْيِ  446 أرَْحرُد ْبُن احْلُسر

د  ّي أَحد ْبن احلُسني ْبن حُمرم  ِ ِْ اِهيم، أبو طرالِب اْلبر  322 ْبن إِْبرر

نِيج  وسر ِعيد األُُْشُ نْي، أرُبو سر  164 أرَْحرد ْبن احْلُسر

كر  ارر د بن شر ان ابن الشيخ أرَْحد بن حُمرم   297 أَحد بن َحدر

بِيج  ِزيدر الكِنِْديج احلرلر ْيِد بِن ير  319 أرَْحرُد بُن ُخلر

ُدويسأرَْحرد بن داود بن موسى أبو ع  484 بد اهلل الس 

اِِنج  ْعرر يِِّب الش  اِد ْبِن أريجوبر أرُبو الط  ْوِح ْبِن ِزير  408 أرَْحرُد ْبُن رر

 604 أَحد بن سعيد بن أَحد بن نفيس، أبو العب اس املِّي 

 128 أَحد بن سلامن بن أيب بكر املستعمل

اَّر  ْوبر بِن إِْسحر نر بِن أريج ْيامر اِِنج  أرَْحرُد بُن ُسلر ب ادر ةر العر ْبدر  252 بِن عر

رة ْيدر  308 أرَْحرد ْبن شيبان ْبن ترغلب ْبن حر

يج  ِ ِْ
ِ الِح  املْ  262 أرَْحرُد ْبُن صر

 602 أَحد بن احللبية=  أَحد بن الطنبا القواس احللبي
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د بن  أَحد بن عبد احلليم بن عبد السفال  بن عبد اهلل ابن أيب القاسم ابن حمم 

 حلراِنتيمية ا

20 

  ْ اِهيم ْبن أَحد بن ُبكر د ْبن إِْبرر ْبد الّدائم ْبن نعمة ْبن أرَْحرد ْبن حُمرم   134 أرَْحرد ْبن عر

اِِنج  ذر يِلل اهلرمر ِد بِن أريِب عر  حُمرم 
ْكر  ْيخ أريِب بر َْحرِن ابِن الش  ْبِد الر   200 أرَْحرُد بُن عر

 23 يل بن جعفر بن درادةأَحد بن عبد الرَحن بن عبد الكريم بن ع

ِ ج  م  الُقرر
ْهِب بِن ُمْسلِ َْحرِن بِن ور ْبِد الر   412 أرَْحرُد بُن عر

َْحرِن ْبِن ُيوُسفر البلعلبكي ْبِد الر   602 أرَْحرُد ْبُن عر

اِِنّ  يِلل اْبن أرشتره األرْصبرهر اِر بن أرَْحردر بِن عر ف  ْبِد الغر  203 أرَْحرُد بُن عر

ْبد اهلل  ْبن أرَْحرد ْبن ُجلِّنيأرَْحرد بْ   183 ن عر

اِهيمر املقديّس  ِد ْبِن إِْبرر ْبِد اهلل ِ ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم   172 أرَْحرُد ْبُن عر

يج  رِّ نر املْرعر ْيامر ِد بِن ُسلر نر بِن حُمرم  ْيامر ْبِد اهللِ بِن ُسلر  332 أرَْحرُد بُن عر

ْبِد اهللِ ْبنِ  ْيف  السجتراِنّ  أرَْحرُد ْبُن عر  450 سر

ْبِد اهلل اهلمذاِن ِد ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم   432 أرَْحرُد ْبِن عر

لِ  ف  ْبِد اهللِ ْبِن برِْشِ ْبِن ُمغر ِد ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن حُمرم   470 أرَْحرُد ْبُن عر

ْبد الرَحن بن إسامعيل اب ْبد الواحد ْبن أرَْحرد ْبن عر  486 ن منصورأرَْحرد ْبن عر

لرِميج  نر بِن أريِب احلرِدْيِد السج ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد الور  340 أرَْحرُد ْبُن عر

لرِميج  ِد بِن ُعبرْيِد اهللِ السج  400 أرَْحرُد ْبُن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن حُمرم 

 634 أَْحرد ْبن ُعبرْيد ْبن الفضل ْبن سهل ْبن بِ ي

اِديج  لرنُْجرر البرْغدر  542 أرَْحرُد بُن ُعبرْيِد بِن نراِصِح بِن بر

ر ْعفر ن ْبن الفضل ْبن جر  156 أرَْحرد ْبن ُعرْيامر

ن ْبن اهليريم بن طهامن يِلّ ْبن احْلرسر ن ْبن عر يِلّ ْبن احْلرسر  336 أرَْحرد ْبن عر

ا الطج  ِري  ثر نْيِ بِن زر يِلِّ بِن احلُسر ْيريِيريِّي أرَْحرُد بُن عر  237 رر
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ازُ  اِديج اخلرز  ْيِل البرْغدر يِلِّ بِن الُفضر  395 أرَْحرُد بُن عر

د ْبن املعّمر يّل ْبن املعّمر ْبن حُمرم   274 أرَْحرد ْبن عر

ِوّي  اِهْيمر األُمر ِعْيِد بِن إِْبرر يِلِّ بِن سر  443 أرَْحرد بن عر

ْكر ابن   128 األشقر البغدادّي أَحد ْبن عيّل ْبن عبد الواحد، أبو بر

ْلبِيج  بِيع  الكر ْسُعوِد ْبِن رر يِلِّ ْبِن مر  602 أرَْحرُد ْبُن عر

ِشيذ رر ْبِن ُخر   437 أرَْحرُد ْبُن ُعمر

ِ ج  ِح الُقرر ْ ْمِرو بِن الرس  ْبِد اهللِ بِن عر ْمِرو بِن عر  294 أرَْحرُد بُن عر

ى  ْبن ِعيسر
نْيِ كر ى ْبن السج ب اس الشيباِن أرَْحرد ْبن ِعيسر  634 ْبن ف وز أرُبو اْلعر

اُص  ُبو برْكر اخلرو  ى، أر يِلّ ْبن ُموسر ى ْبن عر  303 أرَْحرُد ْبُن ِعيسر

بِّيج   الض 
الِد  اِ  بِن خر  529 أرَْحرُد بُن الُفرر

اِِنج  ْصبرهر
ر  األر ْعفر ِد بِن جر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ْضِل بِن حُمرم   287 أرَْحرُد بُن الفر

اِور   اِسِم ْبِن ُمسر  422 أرَْحردر ْبِن القر

 607 أَحد بن املبارك بن سعد بن الفرج

ِعيج  در ْ د الربر  49 أَحد بن حمم 

اُف  ح  اِهيمر الص  ِد ْبِن إِْبرر  631 أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

كِْيم  امْلرِدينِيج  اِهْيمر بِن حر ِد بِن إِْبرر  258 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ْدِر البرعلبكيأر  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن بر  550 َْحرُد ْبُن حُمرم 

اِديج   البرْغدر
ِد بِن أرَْحردر بِن َحر اد   115 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ِميج  رِّ ِن امْلُخر ، أرُبو احلرسر ْلم  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن سر  426 أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

ِد بِن أرَْحردر ب اِديج أرَْحرُد بُن حُمرم  وِر البرْغدر ْبِد اهللِ بِن الن قج  150 ِن عر

رر  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر  562 أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

اِِنّ  اِهيمر األرْصبرهر ِد بِن إِْبرر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم   135 أرَْحرُد بُن حُمرم 
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ور  ْنجر ِد بِن زر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  اِِن أرَْحرُد بُن حُمرم  ْنجر  172 ْيه الز 

اِِنج  ذر اِرِئ اهلرمر ِد بِن القر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم   486 أرَْحرُد بُن حُمرم 

 574 أرَْحرد بن حممد بن أرَْحرد بن حممد بن النجعامن بن امْلُنِذر بن موسى

د ْبن أَْحرد بن حممد بن يوسف بن دينار  232 أَْحرد ْبن حُمرم 

ْجِزّي أرَْحرُد بُن   السِّ
ْيث  ر بن ُحرر ِد بِن األرْزهر  177 حُمرم 

يرى اإِلْشبِييِلج  ْ ِد بِن احلراجِّ بن حير  548 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ْوِذيج  اِج املررج ِد بِن احلرج   41 أرَْحرُد بُن حُمرم 

اِِنج  ْصبرهر
اآُل األر ِد بِن فراذشر  بِن حُمرم 

نْيِ ِد بِن احلُسر  166 أرَْحرُد بُن حُمرم 

 الّسبيِعيج 
اد  َْحرِن ْبِن ِزير ْبِد الر  ِعيِد ْبِن عر ِد ْبِن سر  188 أرَْحرُد ْبُن حُمرم 

 318 أَحد بن حممد بن سلامن بن َحائل، ابن غانم

ِويج  كر اهلررر ارر ِد بِن شر  297 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ى  ْبِد اهللِ بِن أريِب ِعْيسر ِد بِن عر افِِريج أرَْحرُد بُن حُمرم  ْيرى ْاملرعر  130 ُلبِّ بِن حير

ط انُ  ب اد  القر اِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن ِزير ِد بِن عر  322 أرَْحرُد بُن حُمرم 

افِِريج  ْبِد اهللِ بِن ُلبِّ املْرعر ِد بِن عر  153 أرَْحرُد بُن حُمرم 

اِعّي  يِلل بن أرِسيد اخُلزر ِد بِن عر  166 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ْبِديج أرَْحر   العر
ان  بر رر بِن أر ِد بِن ُعمر  495 ُد بُن حُمرم 

انر بِن اجلُنِْديِّ  ِد بِن ِعْمرر  562 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ارر  ير ْهرر د ْبن الفضل ْبن شر  488 أَحد ْبن حُمرم 

اِديج  لِِّس البرْغدر ِد بِن امْلُغر  522 أرَْحرُد بُن حُمرم 

ِد بِن مر  نِْجيج أرَْحرُد بُن حُمرم  اِِل اْلُبوشر  294 نُْصور بن العر

ِ ج  ْلت بن احلراِرِث الُقرر اِسِم بِن الص  ى بِن القر ِد بِن ُمْوسر  181 أرَْحرُد بُن حُمرم 

اُبوِريج  ل الن ْيسر يرى بِن بفاِلر ْ ِد بِن حير  593 أرَْحرُد بُن حُمرم 
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ِعيِد ْبنِ  يرى ْبِن سر ْ ِد ْبِن حير ط انُ  أرَْحرُد ْبُن حُمرم  وخر القر رج  198 فر

اِريج  اَّر الد  ْعُقوبر ْبِن إِْسحر  297 أرَْحرُد ْبُن حُمرمد ْبِن ير

ب اب   د ْبن يوسف ْبن مسعدة ْبن خر  476 أرَْحرد ْبن حُمرم 

ابوريج  لرميج الن ْيسر اذ، أبو عبد اهلل السج  463 أرَْحرد ْبن ُمعر

ىل  بن يزيد األر  ِديج الدمشقيأرَْحرُد ْبُن املُْعر  522 سر

ْشِقيج  مر ةر الدِّ ْسلرمر ِزيِز بِن مر ْبِد العر يِلِّ بِن عر ّرِج بن عر  607 أرَْحرُد بُن امْلُفر

ن ْبن األشعث ْيامر  231 أرَْحرد ْبن املقدا  ْبن ُسلر

ي انر   299 أرَْحرُد بُن ُمفالِعب  ْبِن حر

يِلج   احلرنْظر
اِشد  نُْصوِر ْبِن رر  514 أرَْحرُد ْبُن مر

اِديج  ي ار  البرْغدر نُْصوِر بِن سر  341 أرَْحرُد ْبُن مر

َْحرنِ  ْبِد الر  نِْيِع بِن عر  411 أرَْحرُد بُن مر

اُبْوِريج  ِ ج الن ْيسر  الُقرر
اد  ِ بِن ِزير ِْ  374 أرَْحرُد بُن نر

اِديج  ِ بِن طرالِب  البرْغدر ِْ  445 أرَْحرُد بُن نر

ِ بنِ  ِْ اِعيج  أرَْحرُد بُن نر الِِك بِن اهليريرِم اخُلزر  369 مر

نْيِ ْبِن ِهبرِة اهللِ  ِد ْبِن احْلُسر  أرَْحردر ْبِن حُمرم 
ِ
نراء اِج اأْلُمر  269 أرَْحرُد ْبُن ِهبرِة اهللِ اْبِن تر

لرمّي  ْبد الوهاب، السج ْبد الواحد ْبن عر  156 أرَْحرد ْبن هبة اهلل  ْبن أرَْحرد ْبن عر

 ْ اِدّي أرَْحرد بن حير  565 يرى بن برثة بن حمفوظ البرْغدر

يج  ِ ْ   التجْسرتر يرى بِن ُزهر ْ  202 أرَْحرُد بُن حير

اِحيج  ير اِ  الرِّ و  ، أرُبو العر ِزيدر  615 أرَْحرُد ْبُن ير

 الن ِصيبِيج 
نُْصور  ِد بِن مر فال   453 أرَْحرُد بُن ُيوُسفر بِن خر

يِفج أَحد بن يونس بن عبد األعىل، أبو احل در  152 سن الص 

نيِْسج  ْ   العر كِيِم ْبِن ُعمر ُص ْبُن حر  593 األرْحور
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ِِنج   329 إدريُس ْبُن ِسنرانر اليرامر

، أبو إلياس الصنعاِن  345 إدريس بن ِسنران 

ُ  ْبُن أريِب إِيراسر اخلراساِن  511 آدر

ابِت  األر  ِد ْبِن ثر اُة ْبُن امْلُنِْذِر ْبِن األرْسور  149 هْلراِِنج أرْرطر

اِن امْلُْقِرُئ  ُر ْبُن امْلرْرُزبر  591 أرْزهر

ْيريِيج   الل 
ْيد  ُة ْبُن زر امر  309 ُأسر

برِريج  اِِنج الد  نْعر  الص 
ب اد  اِهيمر ْبِن عر اَُّ ْبُن إِْبرر  321 إِْسحر

ْيد  الن ْهشر  ْ   بِن زر ْبِد اهللِ بِن ُبكر اِهيمر بِن عر اَُّ بُن إِْبرر  571 يِلج إِْسحر

نِْيِقيج   امْلِنْجر
نُْصور  ى بِن مر اِهيمر بِن ُيْوُنسر بِن ُموسر اَُّ بُن إِْبرر  152 إِْسحر

اِعيج  اَّر بن نرافِع  اخلُزر اَُّ بُن أرَْحردر بِن إِْسحر  574 إِْسحر

كر اليرْزِديج  اَُّ ْبُن أرَْحردر ْبِن ِزيرر  472 إِْسحر

اِذيج إسحاَّ بن أَحد بن حممد بن إبراهيم، أب  179 و احلسني الكر

 الت ُنوِخيج 
ان  س   ْبِن حر

اَُّ ْبُن هُبُْلول   639 إِْسحر

لِيط  إِ  رر ْبِن سر اَّر ْبِن ُعمر  489 ْسحر

اِِنج  ْصبرهر
ْعُقوبر األر ، أرُبو ير نر ْيامر ِد ْبِن ُسلر ْيِض ْبِن حُمرم  اَُّ ْبُن اْلفر  130 إِْسحر

اِِلج   273 إسحاَّ بن حممد بن إسحاَّ النِّعر

اِهيمر اَِمِديج  اَّر ْبِن إِْبرر يرى ْبِن إِْسحر ْ اَُّ ْبُن حير  131 إِْسحر

 173 إسحاَّ بن حييى بن الوليد بن عبادة بن الصامت

انر  ْرور ْبِد امْلرلِِك بِن مر لِْيِد بِن عر اِهْيمر بِن الور ى بِن إِْبرر ُد بُن ُمْوسر  536 أرسر

اِئيُل ْبُن ُيوُنسر ْبِن أريِب إِ  بِيِعيج إرِْسر اَّر الس   129 ْسحر

 158 أسعد ْبن أريِب طاهر أرَْحرد ْبن أريِب غانم حامد ْبن أَحد بن حممود الريقفي

اِسطِّي  بِيب الور اِد بِن حر ْلم بن ِزير ْهِل بِن سر ُم بُن سر  448 أرْسلر
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آل نْدر  629 أسامء بنت إبراهيم بن ُسْفيان بن مر

ْبدِ   عر
ِ
اء ر  ِعيُل اْبُن اْلفر اِويج  إِْسامر ةر امْلرْردر ْ ر ى ْبِن ُعمر ْمِرو ْبِن ُموسر َْحرِن ْبِن عر  486 الر 

اِهيمر الصنعاِن ِعيُل ْبُن إِْبرر  406 إِْسامر

ْبِد اهلل ْبن  د ْبن عر ْبد اهلل  ْبن حُمرم  ِعيل بن إبراهيم بن أيب الُيرس شاثر ْبن عر إِْسامر

 أيب املجد الت ُنوِخيج 

318 

ِعيُل بنُ  ِديج  إِْسامر م  األرسر اِهيمر بِن ِمْقسر  151 إِْبرر

فالِنّ  ْسقر ّاد، العر ْبد اهلل  ْبن َحر ِعيل ْبن أيب عر  191 إِْسامر

نْديج  ْرقر مر ِث الس  رر بِن أريِب األرْشعر ِعْيُل بُن أرَْحردر بِن ُعمر  150 إِْسامر

يِلِّ  ِد بِن عر ْضِل بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ِعيُل بُن الفر اِِنّ إِْسامر  632 بن األرْخِشيِذ األرْصبرهر

اصِ  ِعيِد ْبِن اْلعر ْمِرو ْبِن سر ي ةر ْبِن عر ِعيُل ْبُن ُأمر  396 إِْسامر

اِريج  ريِْ   األرْنصر ِر بِن أريِب ثر ْعفر ِعْيُل بُن جر  186 إِْسامر

ِل بن م  ى بِن امْلُؤر ج  َْحرِن بِن ُمرر ْبِد الر  اِمِد بِن عر ِعْيُل بُن حر د   إِْسامر حُمرم 

اِريج   األرْنصر

339 

ي ان احِلْصنِيج   637 إسامعيل بن رجاء بن حر

ْيِديج  بر ةر الزج بِيعر  ْبِن رر
ِ
اء جر ِعيُل ْبُن رر  392 إِْسامر

ةر اْلُعْصُفِري ُبو ُعبرْيدر  أر
ِعيُل ْبُن ِسنران   524 إِْسامر

ةر ا ِريمر َْحرِن اْبِن أريِب ثر ْبِد الر  ِعيُل بُن عر يج إِْسامر دِّ  381 لسج

نْعاِنج  ِنج الص  ا   اليرامر ، أرُبو ِهشر
ْعِقِل ْبِن ُمنربِّه  ِريِم ْبِن مر ْبِد اْلكر ِعيُل ْبُن عر  302 إِْسامر

اِمر  األرْصبرِحيج  الِِك بِن أريِب عر ْيِس بِن مر ْبِد اهللِ بِن ُأور ِعْيُل بُن عر  130 إِْسامر

ْبِد اهللِ بِن مر  ِعْيُل بُن عر ْبِديج إِْسامر  بِن ُجبرْ   العر
 529 ْسُعْود 

ِعيد   ى ْبِن سر ْبِد اهلل ِ ْبِن ُموسر ِعيُل ْبُن عر  314 إِْسامر

ِ ج  ةر الُقرر ِريمر رر بِن أريِب ثر ِعيُل بُن ُعبرْيِد بِن ُعمر  258 إِْسامر
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اِزّي   الر 
نْيِ يِلِّ بِن احلُسر ِعْيُل بُن عر  148 إِْسامر

ِعيُل ْبُن حُمر  ِِنج إِْسامر  امْلُزر
د   294 م 

اِديج  الِح  البرْغدر ِعْيلر بن صر ِد بِن إِْسامر ِعْيُل بُن حُمرم   135 إِْسامر

ِ ج  يِلِّ بِن أرَْحردر بِن طراِهر  الُقرر ْضِل بِن عر ِد بِن الفر ِعْيُل بُن حُمرم   279 إِْسامر

ر  ْيرسر ْبِد اهللِ اْبِن القر ِد ْبِن عر ِعيُل ْبُن حُمرم   423 اِِنِّ إِْسامر

ِعييِلج   اإِلْسامر
ْكر  ِعيلر بن أريِب بر ةر بِن إِْسامر در ْسعر ِعيُل بُن مر  629 إِْسامر

ِِنّ  اِهيمر امْلُزر ُبو إِْبرر ، أر م 
ْمِرو بِن ُمْسلِ ِعيلر بِن عر يرى بِن إِْسامر ْ ِعيُل بُن حير  287 إِْسامر

ِ ج  ِعيِد بِن نرافِع  الُقرر ِج بِن سر رر  584 أرْصبرُ، بُن الفر

ى ْغرر  الصج
ِ
اء ْردر  113 ُأ ج الد 

َْحرنِ  ْبِد الر  اِسِم عر ْينرُب بِنُْت أريِب القر ة نراز زر ِد ُحر  ي   567 ُأّ  امْلُؤر

 605 أماِل احلسن بن أَحد بن حممد امْلرْخلرِديِّ 

ِفيج  ْلِت الري قر ي ُة ْبُن أريِب الص   290 ُأمر

ا عر ُب بُن أريِب الس  ِميج األرْنجر ، احلرام  اِديج َْحرِن البرْغدر ْبِد الر  ِد بِن عر اِ  بِن حُمرم   316 در

ْيريِيج  نرُس بُن ِعيراض  الل   426 أر

ةُ  اِري  ِديل اأْلرْنصر ُة بِنُْت عر ْيسر  498 ُأنر

ِحيج   123 أرْوُس بُن ِمْع ر  اجُلمر

فالِعيِّ   اْلكر
ْبد  ُع ْبُن عر ْيفر  385 أر

اِريج أريجوُب ْبُن خر  انر ْبِن أرْوس  األرْنصر ْفور  396 الِِد ْبِن صر

اِميج   الش 
 595 ُبْرُد بُن ِسنران 

، اخلُُشْوِعيج  ْشِقيج مر اِهْيمر الدِّ اِ  بِن إِْبرر ثر رر اِهْيمر بِن طراِهِر بِن بر اُ  بُن إِْبرر ثر رر  318 بر

ةر بِن أريِب ُمْوسر  ْبِد اهللِ بِن أريِب ُبْردر ْيُد بُن عر ِريج ُبرر  112 ى األرْشعر

ِزيج   امْلرْرور
 
طراء َْحرِن بِن عر ْبِد الر   256 برِْشُ بُن احلراِرِث بِن عر
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 53 برش بن الرسي، أبو عمرو األفوآل

اِِنج  ْهرر ِم ْبِن ُعْقبرةر الز  رر ْبِن احلركر  179 برِْشُ ْبُن ُعمر

ِويج  در ةر العر ِرْيمر  171 برِْشُ بُن ِغيراِث بِن أريِب ثر

ِديج  ةر األرسر ِمْ ر ْيِخ بِن عر الِح بِن شر ى بِن صر  194 برِْشُ بُن ُمْوسر

ِعيج  فالر ِريز  الكر ْعِب ْبِن حر اِئِد ْبِن ثر لِيِد ْبِن صر ِقي ُة ْبُن الور  109 بر

ْييِسج  ار  القر ْكُر بُن برك   135 بر

 606 بكر بن سهل بن إسامعيل بن نافع، أبو حممد الدمياطي

ْكُر ْبنُ  يج  بر ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ، أرُبو عر ِِنج ْبِد اهللِ امْلُزر  230 عر

ِريِّ  ى األرْشعر ةر ْبِن أريِب ُموسر  123 بفاِلِل ْبُن أريِب ُبْردر

ان بن ِسنان  640 هُبُْلوُل بن حس 

ُبو برِْش  الُكويِفج  ، أر يِلج يراُن بُن برِْش  األرَْحريِسج البرجر  198 بر

ْتراُ ، حُمرم   بِّيج متر ْرب  الض  الِِب بِن حر  445 ُد بُن غر

اِِنج  ب اِس اجُلْرجر  بِن أريِب العر
ِعيد  ِيُم بُن أريِب سر  615 متر

ْلِت اهلراِشِميج  ِيِم ْبِن الص  ِ ْبِن متر
ِِ ِيُم ْبُن امْلُنْتر  504 متر

نيِْسج  انر العر ْوبر  590 ثابت بن ثر

اد  الكر  ِزْيدر ْبِن ِزير ْوُر ْبُن ير ِعيج ثر  463 فالر

ِ ج  ةر الُقرر قر ِعيِد ْبِن ِعفالر اِخترةر سر ْيُر ْبُن أريِب فر  525 ُثور

ِفيج اْلُكويِفج  ِزيدر ْبِن احلراِرِث اجْلُعر ابُِر ْبُن ير  157 جر

ِزيدر النيساُبورّي   463 اجْلراُروُد ْبُن ير

اِريِبج   امْلُحر
اد  د  اِمُع بُن شر  434 جر

ُة ْبُن حُمرم   برلر يِفِّ جر در ةر الصر ترادر ِعيِد ْبِن قر ْيِز ْبِن سر  136 ِد ْبِن ُثرر

ِميج  اِمر  احلرْْضر الِِك بِن عر ْ ِ بِن مر  109 ُجبرْ ُ بُن ُنفر
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ْبِد احْلرِميِد ْبِن ُقْر    ِريُر ْبُن عر  153 جر

ازُ  د البرز  ر بن أرَْحردر ْبِن عاصم، أرُبو حُمرم  ْعفر  148 جر

ُر بُن أرَْحر  ْعفر اُبْوِريج جر ِْ الن ْيسر  411 در بِن نر

ْ ِ احلرنرِفيج  بر ُر ْبُن الزج ْعفر  435 جر

انر الكفاليبّ  ِر ْبِن ُبْرقر ْعفر  455 جر

نرةر الكِنِْديج  سر ْحبِيلر ْبِن حر ةر ْبِن ُُشر بِيعر ُر ْبُن رر ْعفر  117 جر

افِِع ْبِن ِسنر ِم ْبِن رر ْبِد اهلل ِ ْبِن احْلركر ُر ْبُن عر ْعفر اِريج جر  األرْنصر
 498 ان 

ِفيج  ُْمْوِد بِن أرَْحردر الري قر ِد بِن حمر اِحِد بِن حُمرم  ْبِد الور ُر بُن عر ْعفر  245 جر

ِن بِن  يرى بِن أريِب احلرسر ْ ِر بِن حير ْعفر اِ  بِن جر ثر ر يِلِّ بِن ِهبرِة اهللِ أريِب الربر ُر بُن عر ْعفر جر

ا ْتِح اهلرْمدر  بِن أريِب الفر
 ِِنج ُمنِْ ِ

322 

ِ ج امْلرْخُزْوِميج   الُقرر
ْيث  ْمِرو بِن ُحرر ِر ْبن عر ْعفر ْوِن بِن جر ُر بُن عر ْعفر  502 جر

اِدَُّ  ر  الص  ْعفر ْبِد اهللِ جر نْيِ ْبُن  أرُبو عر يِلِّ ْبِن احْلُسر ِد ْبِن عر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب   حُمرم   517 ْبِن عر

لِّسِ  ِد بِن املُْغر ُر بُن حُمرم  ْعفر  383 جر

اِهيمر  اِهيمر بِن ُسْفيرانر بِن إِْبرر ُْموُد بُن إِْبرر ْيِن حمر راُل الدِّ  155 َجر

 161 َجال الّدين يوسف بن حسن بن أَحد بن عبد اهلادي، ابن املربد

ْشقِ  مر يج الدِّ يرى امْلُرِّ ْ ِد بِن أريِب حير ُة بُن حُمرم   326 يج ُجنرادر

ةر  ْرور ُن ْبُن فر  610 أرُبو اجلرْلِد ِجيفالر

ِويج  اِميج اهلررر ِ ج الس  ِزيدر الُقرر ُبو ير ، أر ُْبوب  اتُِم ْبُن حمر  291 حر

ْرُحمر ْبِن ُسْفيرانر الطجْويِسج  اِجُب ْبُن أرَْحردر ْبِن ير  373 حر

اِِنج  ْرغر ْير الفر
ِ الِِك بِن أرْرثني الْض  اِجُب بُن مر  193 حر

لرِميج  اِريج السج  337 احلراِرُث بُن ِرْبِعيل األرْنصر

ْويِسج   425 احلارث بن عبد الرَحن بن عبد اهلل بن سعد الد 



 الفهارس الفنية

 

 731 
 

 الصفحة ُمَلالَع

يج  ِ ِْ اِديج اْلبر ةر اإِلير امر  267 احْلراِرُث ْبُن ُعبرْيِد أرُبو ُقدر

اِهر  الت ِميمِ  ةر در امر ِد بِن أريِب ُأسر  453 يج احلراِرُث بُن حُمرم 

ِزيج   201 حامد بن آد  امْلرْرور

ْ   البرْلِخّي  ْيِب بِن ُزهر ِد بِن ُشعر اِمُد بُن حُمرم   629 حر

ِويج   اهلررر
اذ  ِد بِن ُمعر ْبِد اهللِ حُمرم  ِد بِن عر اِمُد بُن حُمرم   298 حر

 البراِهيِلج 
ب اُن بُن ِهفالرل   139 حر

بِيُب  ابِت   ْبنُ  حر  271 ِديج الُكويِفج األرسر أريِب ثر

بِيب   بِيُب ْبُن أريِب حر  490 حر

ِهْيِد األرْزِديج  بِْيُب بُن الش   445 حر

امة د ْبن ُقدر د ْبن أرَْحرد ْبن حُمرم  ر حُمرم  ْيخ أريِب ُعمر بِيبرُة بِنْت الش   187 حر

ِعيج  ةر الن خر ْوِر ْبِن ُهبرْ ر اةر ْبِن ثر اُج ْبُن أرْرطر  590 احْلرج 

ْيِ،ج   امْلرصِّ
د  ، أرُبو حُمرم 

د  اُج بُن حُمرم  ج   239 حر

ال   اِج ْبِن ِمنْهر ج   447 حر

اج   ج  اُج بُن ُيْوُسفر بِن حر ج   173 حر

اِِنج  ْرمر
ِعْيلر الكِ ْرُب بُن إِْسامر  143 حر

 اليرْشُكِريج 
اد  د  ْرُب بُن شر  494 حر

 303 حرب بن حممد بن عيل بن حيان الّطائّي 

 التجِجيبِيج 
اد  انر ْبِن ُقرر ُة ْبُن ِعْمرر لر ْرمر  237 حر

بِيج  حر نر الر  ، أرُبو ُعرْيامر
رْب  نر ْبِن جر ِريُز ْبُن ُعرْيامر  435 حر

اِِنج  ْرمر ْبِد اهللِ الكر اِهيمر بِن عر اُن بُن إِْبرر س   143 حر

اِريِبج  طِي ةر امْلُحر اُن بُن عر س   430 حر

ُن بُن أرَْحردر  ةر بِن عريكل  احلرسر لرمر ْهِل بِن سر ِد بِن سر ِن بِن أرَْحردر بِن حُمرم   557بِن احلرسر
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اِِنج  ذر نْبرل  اهلرمر اَّر بِن حر  بِن إِْسحر

ْيبرانر امْلرْخلرِديج  ِد بِن شر ْلر يِلِّ بِن َمر ِن بِن عر ِد بِن احلرسر ُن بُن أرَْحردر بِن حُمرم  احلرسر

اُبوِريج   الن ْيسر

568 

نُ  ارُ  احلرسر  البرز 
د  ب اِح بِن حُمرم   343 بُن الص 

ِن  ِد بِن احلرسر ِن بِن حُمرم  يِلِّ بِن احلرسر ِن بِن عر سر يِلِّ بِن حر ب اِس بِن عر ُن بُن العر احلرسر

ْسُتِميج  يِلِّ بِن ُرْسُتمر الرج  بِن عر

155 

ىلر  ل عر ثِّ ِد اْبِن امُلترور مر ْبِد الص  ِر بِن عر ْعفر ُن بُن جر  612  اهللِ اهلراِشِميج احلرسر

اَّ ر  ، الور اِديج انر البرْغدر ْرور يِلِّ بِن مر اِمد بن عر ُن بُن حر  41 احلرسر

ْيبراِِنج   الش 
 
طراء ِن بِن عر ِزْيِز بِن النجْعامر ْبِد العر اِمِر بِن عر ُن بُن ُسْفيرانر بِن عر  296 احلرسر

بر  ِ  ْبِن َحر اِد ْبِن أر فال  ُن ْبُن سر اَُّ احْلرسر و  يِلل الس  ْبِد اهللِ، أرُبو عر  537 انر ْبِن عر

 الكِنِْديج 
ِعْيد  ْبِد اهللِ بِن سر ُن بُن عر  594 احلرسر

ْبِديج  ِزْيدر العر ةر ْبِن ير فر رر ُن ْبُن عر  133 احلرسر

ْويِفج  ةر العر طِي ةر بن سعد بن ُجنرادر  648 احلسن بن عر

ِريج  يِلل اجْلرْوهر ُن ْبُن عر  147 احْلرسر

ْشِقيج  مر ْكِر ْبِن ُيوُنسر الدِّ يِلِّ ْبِن أريِب بر ُن ْبُن عر  269 احْلرسر

اِديج  بِيب  البرْغدر يِلِّ بِن شر ُن بُن عر  440 احلرسر

ِِلج   اهلُذر
د  يِلِّ بِن حُمرم  ُن بُن عر  587 احلرسر

ر  البرْلِخيج  ْعفر ِد بِن أرَْحردر بِن جر يِلِّ بِن حُمرم  ُن بُن عر  196 احلرسر

اِزيج  ِن الش ر ِد بِن احلرسر يِلِّ بِن حُمرم  ُن بُن عر  147 احلرسر

ْهب  الت ِميِميج  يِلِّ بِن أرَْحردر بِن ور ِد بِن عر يِلِّ بِن حُمرم  ُن بُن عر  551 احلرسر

يِلِّ ْبِن ُحبرْيِش بن سعد   نْي ْبِن عر ْيِل ْبِن احْلُسر ُن ْبُن ُعلر  336 احْلرسر

 23 ن عيسى بن خليل بن ابراهيم الكرديحسن بن عمر ب
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ِجيِسج  ْ ِجسر امْلرارسر ْ ارسر ى بِن مر ُن بُن ِعيسر  265 احلرسر

ِ ج  ْمُرْوكر الُقرر ِد بِن عر ِد بِن حُمرم  ِد بِن حُمرم  ِد ْبِن أريِب الُفُتْوِح حُمرم  ُن بُن حُمرم   150 احلرسر

ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن يُ  ُن ْبُن حُمرم  آل امْلرِدينِيج احْلرسر ور  495 وُسفر ْبِن ير

ْرِحي  البراقر
ْلرد  اِهيمر بِن َمر اَّر بن إِْبرر ِد بِن إِْسحر ُن بن حُمرم   147 احلرسر

ُكوِِنج  ْضِل الس  ِد ْبِن اْلفر ِعيلر ْبِن حُمرم   ْبِن إِْسامر
نْيِ ِد ْبِن احْلُسر ُن ْبُن حُمرم   274 احْلرسر

ِ  ْبِن  ُن بُن ُمْكرر ازُ احلرسر انر البرز  س   355 حر

يِلل امْلرْخُزوِميج   ْبِن عر
نْيِ ب اِح ْبِن ُحسر يرى ْبِن صر ْ ُن ْبُن حير  393 احلرسر

يِ،ج  يج امْلرصِّ ِ نرْبر  645 احلسن بن حييى بن ثري  العر

ن بن يزيد بن فروخ الضمري  106 احْلرسر

د ْبن طلحة  249 احلُسني ْبن أَحد ْبن حُمرم 

نْيُ  اِريج  احلُسر ِك بِن اهلرْيريرِم األرْنصر  592 بُن إِْدِريسر بِن ُمبرارر

يج  ِ اِهْيمر التجْسرتر اَّر بِن إِْبرر نْيُ بُن إِْسحر  597 احلُسر

بِّّي  ِعيِد بِن أبران الض  ِعيلر بن سر ِد بِن إِْسامر ِعيلر بن حُمرم  نْيُ بُن إِْسامر احلُسر

اِميِلّ  اِدّي امْلرحر  البرْغدر

195 

ْويِفج احلُسر  طِي ةر العر ِث عر دِّ ِن اْبِن املُْحر  648 نْيُ بُن احلرسر

ِ ج  لِْيِد الُقرر نْيُ بُن الور  357 احلُسر

ةر األرْزِديج  ْبشر ِعيل بن يزيد ابن أريب ثر  233 احلسني بن سلمة بن إِْسامر

يِلّ  ي ار  أرُبو عر نْيُ ْبُن سر اِِنج احْلُسر  372 البرْغداديج احلرر 

ِعيج احلُ  ذر ْ اِهيمر الربر اَّر بِن إِْبرر انر بِن إِْسحر ْفور نْيُ بُن صر  535 سر

ِد الِعْجيِلج  ْسور
يِلِّ ْبِن األر نْيُ ْبُن عر  266 احْلُسر

لِيِد اجُلْعِفيج  يِلِّ بِن الور نْيُ بُن عر  198 احلُسر

انر ْبِن ُحبرْيش   رر بن ِعْمرر نْي ْبن ُعمر  629 احْلُسر
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نْيُ بُن حُمر  ِزيج احلُسر ْيق  امْلرْرور ِب بِن ُرزر ِد بِن ُمْصعر  616 م 

ج   410 احلسني بن مهدي بن مالك األُُبيلِّ

اِدَِّ  ر  الص  ْعفر اظِِم ْبِن جر ى الكر نْيُ ْبُن ُموسر  517 احْلُسر

ِزيج   امْلرْرور
اِقد  نْيُ ْبُن ور  247 احلُسر

 646 احلسني بن يزيد بن حييى الطحان األرْنصاِرّي 

نْيُ  ْرقراء ُحصر  188 ْبُن َُمراِرَِّ ْبِن ور

يج اْلُكويِفّ  ارِضِ ِديج اْلغر نر األرسر ْيامر ْفُص ْبُن ُسلر  142 حر

ِعيج  الِِك بِن احلراِرِث الن خر ةر بِن مر اِوير ْلِق بِن ُمعر ْفُص بُن ِغيراِث بِن طر  434 حر

 390 حفص بن حييى بن حفص بن رجاء

ْفص بن عمر بن ْفص بن حييى بن حر  390 عباد الت ِميِمي حر

اِديج  ْ   البرْغدر ى بِن أريِب ُزهر ُم بُن ُمْوسر  629 احلركر

اِِنج احِلْمِ،ج  ُم بُن نرافِع  البرْهرر  565 احلركر

ِ ج   الُقرر
ْيد  ةر بِن زر امر  196 َحر اُد بُن ُأسر

ِميج  م  األرْزِديج اجلرْهضر ْيِد بِن ِدْرهر  394 َحر اُد بُن زر

يج َحر   ِ ِْ  البر
ةر بِن ِدْينرار  لرمر  112 اُد بُن سر

ن ةر األصبهاِن ْبد اهلل ْبن أَحد ْبن حر ْد ْبن عر  567 َحر

ط اب  الُبْستِيج  اِهْيمر بِن خر ِد بِن إِْبرر ُْد بُن حُمرم   75 َحر

اِِنّ  ذر ِ بن أرَْحردر اهلرمر ِْ ُْد بن نر  585 َحر

ب ا ِد بِن العر ُة بُن حُمرم  ْزر اِديج َحر  108 ِس البرْغدر

اِعيج  ةر اخلُزر ُبو ُعبرْيدر يج أر ِ ِْ ِوْيُل البر  الط 
 186 َُحرْيُد بُن أريِب َُحرْيد 

ِِنج  اِرَِّ امْلردر  أريِب امْلُخر
اد   462 َُحرْيُد ْبُن ِزير

ْبِد اهللِ األرْزِديج  ِد ْبِن ُقترْيبرةر ْبِن عر ْلر ِْيُد ْبُن َمر  435 َحر
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انِئ اخْلرْوالِِنج  َُحرْيُد ْبنُ  انِئ، أرُبو هر  338 هر

ْيبراِِنج  نْبرل  الش  اَّر بِن حر نْبرُل بُن إِْسحر  222 حر

اِسطِيج  ةر الور ادر عر ِج بِن سر ْبِد اهللِ بِن فررر نْبرُل بُن عر  550 حر

برِعيج  ةر الضج اِرجر ِب بِن خر ُة بُن ُمْصعر اِرجر  614 خر

ِزيدر الُقرر  الُِد ْبُن أريِب ير ِويج خر  259 ِ ج األُمر

نر األرْزِديج  ْجفالر اِش بِن عر الُِد بُن ِخدر  584 خر

ِ ج  ْبِد اهللِ الُقرر ِة بِن عر اِ  بِن امْلُِغْ ر اِص بِن ِهشر ةر بِن العر لرمر الُِد بُن سر  142 خر

انُ  ِزْيدر الط ح  َْحرِن بِن ير ْبِد الر  ْبِد اهللِ بِن عر الُِد بُن عر  348 خر

الِدُ  اِِنج  خر طرور  القر
ْلرد   392 بُن َمر

ِعيج  فالر ِرب  الكر انر بِن أريِب ثر ْعدر الُِد بُن مر  594 خر

يِلج  ي اج بن بِْسطرا   احلرنْظر  592 خالد بن هر

اِِنِّ  ِرْيِم النجْهُرور ْبِد الكر ِن بِن عر ُة بِنُْت أرَْحردر بِن احلرسر ِدجْير  330 خر

ْيُش بُن أرْْصر ر بِن األرْس  دِ ُخشر  129 ور

لرِميج  انر السج ْفور يرى بِن صر ْ ُد بُن حير فال   618 خر

ِعيج   األرْشجر
اِعد  ةر ْبِن صر لِْيفر لرُف ْبُن خر  372 خر

ِزيج   امْلرْرور
اد  و  ةر بن أيب رر برلر لرُف بن عبد العزيز بن عريامن بن جر  391 خر

ْعلرب   اِ  بِن ثر لرُف بُن ِهشر  533 خر

 ، ْعلر   ْيُد بُن در ْلبرس  ُخلر  512 أرُبو حر

ْبِد  ِد بِن عر ْوِح بِن حُمرم  ابِِت بِن رر ْتِح ثر ْدِر بِن أريِب الفر  بر
ِ
اء جر لِيُل ابُن أريِب الر  خر

اِِنج  ْصبرهر
اِحِد األر  الور

453 

اِهيِديج  رر  182 اخلرلِْيُل بُن أرَْحردر األرْزِديج الفر

رْبر  َْحرِن بِن أريِب سر ْبِد الر  ُة بُن عر ْيريرمر  628 ةر اجلُْعِفيج خر
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 177 خ ة، موالة أ  سلمة

ْشِقيج  مر اِر الدِّ ط  نر اْبِن اْلعر ْيامر اُودر ْبِن ُسلر اِهيمر ْبِن در اُوُد ْبُن إِْبرر  156 در

يج  ِ ْ افِر  الُقشر  ِدْينراِر بِن ُعذر
اُوُد بُن أريِب ِهنْد   154 در

نُْصو ِد بِن مر اُوُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  ِجيج در ، األرزر اِديج ابِِت بِن ُمفالِعب  البرْغدر  181 ِر بِن ثر

 اهلراِشِميج 
ْيد  اُوُد بُن ُرشر  263 در

ِل ْبِن ِهنْد   نْدر نر ْبِن جر ْيامر اُوُد ْبُن ُسلر  309 در

بِّيج  و الض  ْمر  ْ ِ بِن عر ْمِرو بِن ُزهر اُوُد بُن عر  151 در

الِب   اِمِل بِن أريِب غر اثُِر بُن ثر اِديج ذر نْي  البرْغدر ِد بِن ُحسر  403 حُمرم 

اِِنج  ةر اهْلرْمدر ارر ْبِد اهللِ ْبِن ُزرر رج ْبُن عر  359 ذر

ِِنج  اُ  امْلردر ي  ُن الز  ام  الِح  الس  اُن أرُبو صر ْثور  233 ذر

ْبِديج  لِيِد العر ُبو اْلور اِح ْبن عباد، أر اُح ْبُن اجْلرر  بر  327 رر

بِيُع بُن ُسلر  اُودر اجِليِزيج الر  نر بِن در  585 ْيامر

اِديج  اِمل  امْلُرر ْبِد اجلرب اِر بِن ثر نر بِن عر ْيامر بِْيُع بُن ُسلر  376 الر 

ِ ج الت ْيِميج  ْوخ  الُقرر رج َْحرِن فر ْبِد الر  ُة بُن أريِب عر بِْيعر  178 رر

ْيِديج  بر ةر الزج بِيعر اُء ْبُن رر جر  392 رر

اُء ْبُن عر  جر اَُّ رر ر  ِويج الور  334 ْبِد اهللِ اهلررر

ِزْيِز بِن احلراِرِث  ْبِد العر اِب ْبِن عر ه  ْبِد الور ِج عر رر اِ  أريِب الفر ِرْزَُّ اهللِ اْبُن اإِلمر

اِديج   الت ِميِميج البرْغدر

243 

اِسم ابن الفضل  ن ابن الرئيس القر رضوان بن حممد بن حمفوظ بن احلرسر

 الرّيقفّي 

126 

ْوُح  ط انُ  رر ِج القر رر  526 ْبُن الفر

ي ِب  ْوُح ْبُن امْلُسر  139 رر
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يج  ِ ِْ ُبو برِْش  اْلبر ، أر افِر  ْوُح ْبُن ُمسر  537 رر

ِزيدر  ْيُم ْبُن ير  265 ُرور

ِفيج   الري قر
ُْمود  اِمِد بِن أرَْحردر بِن حمر اِهُر بُن أريِب طراِهر  أرَْحردر بِن حر  158 زر

اِهُر ْبُن طراِهِر ب ِد بِن زر ِد بِن ُيوُسفر بِن حُمرم  ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ِد بِن حُمرم  ِن حُمرم 

اُبوِريج  انر الن ْيسر ْرُزبر  مر

126 

اِد البراِهيِلج  قر اِئِدُة ْبُن أريِب الرِّ  301 زر

ْلِت الُكويِفج  ِفيج أرُبو الص  ةر الري قر امر ُة بُن ُقدر اِئدر  198 زر

ْ ُ ْبُن  بر ْ ِ ْبِن الزج بر ْبِد اهللِ ْبِن الزج ابِِت ْبِن عر ِب ْبِن ثر ْبِد اهللِ ْبِن ُمْصعر اِر ْبِن عر برك 

ا ِ  و   العر

182 

يج  ِ ْ بر نر الزج ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعرْيامر ْ ُ ْبُن حُمرم  بر  236 الزج

ادِ  نْي  البرْغدر يِلِّ بِن ُحسر انر بِن عر س  يِلِّ بِن حر ا بن عر ِري  ثر  335 يج زر

بران، أبو حييى البرْلخي  144 زثريا بن حييى بن أر

يج  ِ ِْ ، البر بِّيج ِديِّ الض  َْحرِن بِن برْحر بِن عر ْبِد الر  يرى بِن عر ْ ا بُن حير ِري  ثر  147 زر

ِِنج  الِح  اجْلُنِْديج اْليرامر ُة ْبُن صر ْمعر  140 زر

د ْبن أرَْحرد ْبن حارض ُة بنُت حُمرم   243 ُزْهرر

ِ ج   احلررر
اد  د  ْرِب بِن شر ْ ُ بُن حر  543 ُزهر

ةر اجُلْعِفيج  ْيريرمر ْيِل، أرُبو خر حر ْيِ  بِن الرج ةر بِن ُحدر اِوير ْ ُ بُن ُمعر  201 ُزهر

ِويج  در ةر اْلعر ْ ُ ْبُن ُهنرْيدر  152 ُزهر

ُْزو     115 زياد الكويف، موىل بني َمر

ْبِد الر   ْعِد بِن عر اُد بُن سر اِِنج ِزير اسر  127 َْحرِن اخُلرر

اِِنج  اسر َْحرِن اخلُرر ْبِد الر  َْحرِن، أرُبو عر ْبِد الر  ْعِد ْبِن عر اُد بُن سر  241 ِزير

يج  ِ ِْ يج اْلبر ِ ْ ْبِد اهلل ِ النجمر اُد ْبُن عر  301 ِزير
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اِئيج  اِمِريج البرك  ْيِل العر فر ْبِد اهللِ بِن الطج اُد بُن عر  522 ِزير

اِريج ِزير   األرْنصر
د  ُة ْبُن حُمرم   526 ادر

ِزيدر الت ْغلِبِيج   ير
ِ
اء ْرقر ْيُد ْبُن أريِب الز   360 زر

ِريج   اجلرزر
ْيد  ةر زر ْيُد بُن أريِب ُأنرْيسر  259 زر

انِ  ي  ْيُد ْبُن احلُبراِب ْبِن الر   247 زر

ْيِد بِن  ِن بِن زر ْيِد بِن احلرسر ِن بِن زر ْيُد بُن احلرسر ةر زر ِعْيِد بِن عْصمر ِن بِن سر احلرسر

 بِن َِحْ ر  الكِنِْديج 

160 

نِ  كر  157 زيد بنن الس 

ِ ج  يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب  الُقرر  بِن عر
نْيِ يِلِّ بِن احلُسر ْيُد بُن عر  153 زر

ِويج  در ْيل  اْلعر ْمِرو ْبِن ُنفر ْيُد ْبُن عر  325 زر

 22 املقدسيةزينب بنت الكامل أَحد بن عبد الرحيم 

اِحِد ْبِن أرَْحردر امْلرْقِدِسي ةُ  ْبِد اْلور ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ِل أرَْحرُد ْبُن عر امر ْينرُب بِنُْت اْلكر  150 زر

 22 زينب بنت شكر

يِلّ ْبن ثامل احلّراِنّ   176 زينب بِنْت مكي ْبن عر

ةر الِعْجيِلج  ْفصر اَِلُ ْبُن أريِب حر  138 سر

 612 حممد بن عيل بن أَحد بن عبد الواحدست العرب بنت 

زر  اِيامر يرى ْبِن قر ْ ِب بِنُْت حير رر  176 ِستج اْلعر

اُبوِريج  ْيسر انر اجْلُنْدر ْربر ْهِل ْبِن خر يج ْبُن سر ِ  448 الرس 

ْيبراِِنج  ةر ْبِن إِيراسر الش  لر ْرمر اِس ْبِن حر يرى ْبِن إِير ْ يج ْبُن حير
ِ  111 الرس 

ْيُ  بنُ  ِريج  رُسر انر اجلرْوهر ْرور ِن بِن مر  170 النجْعامر

اِديج  اِهيمر البرْغدر ْيُ  بُن ُيوُنسر بِن إِْبرر  153 رُسر

ْهِريج  ِ ج الزج  الُقرر
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهيمر بِن عر ْعُد بُن إِْبرر  475 سر
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 547 سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري

ْعد ْبن حممد ْبن احلر  ْعد العويفّ سر ن ْبن عطية بن سر  648 سر

ِفيج  نر الري قر ، أرُبو ُعرْيامر
نُْصور  ِ ْبِن مر ِْ اُن ْبُن نر ْعدر  420 سر

اُبوِريج  ابر الن ْيسر ْيِم بِن إِشكر ِد بِن ُنعر  أرَْحردر بِن حُمرم 
ِعْيد  ِعْيُد اْبُن أريِب سر  567 سر

ِعيُد  انرةر سر ْرجر  547 لقر  العامري، أبو عريامناهلل ا سعيد بن عبد=  ْبُن مر

سعيد بن أيب الرجاء حممد بن أيب منصور بكر بن أيب الفتح بن بكر بن 

 احلجاج، أبو الفرج األصبهاِن

158 

ّي  ِعيد  امْلرْقرُبِ ِعيد ْبن أريِب سر  423 سر

ِحيج  اَِل  اجُلمر ِد بِن سر ِم بِن حُمرم  ِعْيُد بُن احلركر  528 سر

ِعيُد ْبُن إِيراس   ْيِريج  سر  191 اجُلرر

الِبِيج  ا   الور ِعْيُد بُن ُجبرْ ِ بِن ِهشر  91 سر

يج  ِ ْنربر  الز 
 
ْنربر ِعيِد ْبِن أريِب زر اُودر ْبِن سر ِعيُد ْبُن در  427 سر

اُح  د  اَِل  القر ِعيُد ْبُن سر  153 سر

بِّيج  نر الض  ْيامر ِعيُد بُن ُسلر  395 سر

برِعيج  اِمر  الضج ِعْيُد بُن عر  453 سر

اِعيج  ى اخُلزر ْبزر َْحرِن بِن أر ْبِد الر  ِعيُد بُن عر  359 سر

ِ ج  اِمر  الُقرر ِيِل ْبِن عر ْبِد اهللِ ْبِن َجر َحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ِعيُد ْبُن عر  569 سر

ِفيج  ب اَِّ، الري قر ِعيُد ْبُن ُعبرْيِد ْبِن الس   173 سر

ن البرلرِويج املدِن ِعيد بن ُعرْيامر  254 سر

ةر امْلرْخُزوِميج  ةر ْبِن ُهبرْ ر ْعدر ْمِرو ْبِن جر ِعيُد ْبُن عر  139 سر

اِريج  ِد األرْنصر ِزيدر بِن األرْسور ِم بِن ير
ْ ِ بِن ُمْسلِ ريِِ  بِن ُعفر ِعيُد بُن ثر  137 سر

ِفيج  اَُّ الري قر ر   الور
د  ِعيُد ْبُن حُمرم   611 سر
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 الري ْوِريج 
وَّ  رْسُ ِعْيُد بُن مر  143 سر

ِِنج  ، أرُبو احلُبراِب امْلردر
ار  ِعْيُد بُن يرسر  391 سر

آلُ  دج ، أرْو جر ةر لرمر ْبِد احلرِميِد ْبِن سر الُِد عر ، ور اِريج ُة األرْنصر لرمر  497 سر

ُة ْبُن ُبْخت  املدِن لرمر  632 سر

ُج  اِز   األرْعرر ، أرُبو حر
ُة بُن ِدْينرار  لرمر  643 سر

نر  ْيامر ُة ْبُن ُسلر لرمر  512 امْلرْوِصيِلج  سر

ِِنج  ا   اْليرامر ْهرر ُة ْبُن ور لرمر  649 سر

ى ْبِد اهلل ِ ْبِن ُسْلمر ى ْبُن عر يج  ُسْلمر ِ ِْ ِِلج  ،اْلبر ْكر  اهْلُذر ُبو بر  198 أر

يج  ِ ِْ ر اْلبر ْيُم ْبُن أرْخْضر  645 ُسلر

ْويِسج  ْيُم ْبُن ُجبرْ   الد   238 ُسلر

اِمر   ْيُم ْبُن عر ِعيج اخلربراِئِريج ُسلر فالر  148 الكر

ْوزر  ُ ْ نر فر ْيامر ُن بُن أريِب ُسلر ْيامر  348 ُسلر

ِ ج الت ْيِميج   الُقرر
ل  ُن بُن بفاِلر ْيامر  547 ُسلر

رر املقديس ةر ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر ْزر ُن ْبُن َحر  133 ُسلرياْمر

ي انر األرْزِديج  ُن بُن حر ْيامر  317 ُسلر

ُن  ْيامر تركِيج ُسلر ، العر اُودر األرْزِديج  147 بُن در

ِريج  اُودر بِن برِْش  امْلِنْقر ُن بُن در ْيامر  245 ُسلر

 381 سليامن بن داود بن نِ القطان الرازي

اِديج   230 ُسلرْيامن بن سلِم بن سابق اهلردر

 596 سليامن بن عمر بن خالد بن األقطع القر  العامري

ْمرِ  ُن ْبُن عر ْيامر اِريِّ ُسلر ْيريِيج اْلُعْتور  الل 
ْبد   239 و ْبِن عر

 230 سليامن بن قيس اليرْشُكِريج البِي
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 590 سليامن بن حممد بن إسامعيل بن حممد ابن عبد الرَحن اخلزاعي

ن بن حممد بن عيل بن أيب سعد ْيامر  627 ُسلر

ْعبِيج  اِعيج اْلكر ِزيدر اخْلُزر ُن ْبُن ير ْيامر  585 ُسلر

يْ  ِِلج ُسلر ار  اهِلفالر ُن بُن يرسر  109 امر

ْهيِلج  ْرِب ْبِن أرْوس  الذج ُك ْبُن حر  202 ِسامر

 اْليراِميج 
ف  ِّ ِر  616 ِسنراُن ْبُن احْلراِرِث ْبِن ُم

اِريج  ْهل  اْلبرلرِويج اأْلرْنصر نْيِ ، سر اعر اِحُب الص   498 صر

ْهُل ْبُن َحر اد   ت اب  سر يج ا أرُبو عر زر نْقر ُل  ْلبرْصنِريج العر ال   357 الد 

نر ْبِن فراِرس  الكِنِْديج  ْهُل بُن ُعرْيامر  381 سر

 183 سهل بن عيل بن سهل بن عيسى بن نوح الدوري

اِميج  نِيج الش  اِذ ْبِن أرنرس  اجْلُهر ْهُل ْبُن ُمعر  139 سر

نِ  ام  انر الس  ْثور الِح  ذر ْيُل بُن أريِب صر  545 ُسهر

ْيُد بُن سر  اِِنج ُسور ثر ِويج احلردر ْهل  اهلررر  168 ِعْيِد بِن سر

ِزيج   امْلرْرور
ْيد  ِ بِن ُسور ِْ ْيُد بُن نر  427 ُسور

اِسطِيج  نرِزيج الور ِم العر ي ار  أرُبو احلركر  159 سر

اثِر  الت ُنوِخيج  اِهيمر ْبِن أريِب اْلُيرْسِ شر ِعيلر ْبِن إِْبرر ُر ْبُن إِْسامر
اثِ  420 شر

اِرُئ  ِشْبُل  يج القر  املْركِّ
ب اد   360 ْبُن عر

ُكوِِنج  ْيس  الس  لِيِد بِن قر اُع بُن الور  626 ُشجر

كِيم  اْلبرْلِخي   اُد ْبُن حر د   114 شر

ِويج  ِ ج األُمر ْبِد اهللِ الُقرر اُد ْبُن عر د   119 شر

ةر اْلكِنْدِ  برلر ِد ْبِن جر ْمِط ْبِن اأْلرْسور ْحبِيُل ْبُن السِّ  521 يِّ ُُشر

ِميج املقرائي  احلرْْضر
ْبد  ْيِح ْبِن عر ْيُح ْبُن ُعبرْيد ْبِن ُُشر  109 ُُشر
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ْيب ناِزيج  السهمي بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ُشعر  121 احِلجر

ِ ج   الُقرر
ةر ِدينرار  ْزر ْيُب بُن أريِب َحر  565 ُشعر

ْعد   ْيِث ْبِن سر ْيُب ْبُن الل   423 ُشعر

بِييِلج ُشعر   الد 
ِزيِع ْبِن ِسنران  ْيِب ْبِن بر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن ُشعر  591 ْيُب ْبُن حُمرم 

اِِنج  ور ْ ر طِي ةر القر ِد بِن عر يرى بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ْ ْيُب بُن حير  568 ُشعر

اتِع  األرْصبرِحيج  يج ْبُن مر  643 ُشفر

ِديج  ةر األرسر لرمر ِقْيُق بُن سر  122 شر

 559 شمس الّدين حممد بن عمر بن أَحد بن عبد الدائم بن نعمة املقديس

ِريِّ  ْينرور ِج الدِّ رر ِْ  أرَْحردر بِن الفر ُة بِنُْت أريِب نر  134 ُشْهدر

ب  األرْشعِريج  ْوشر ْهُر بُن حر  522 شر

وخ   رج ْيبرانر ْبِن فر ْيبرةر ، احلربرطِيج  شر ْيبراُن بُن أريِب شر : شر ُهور  502 ور

ِد بِن إِْدِرْيسر الكِنراِِنج  يرى بِن حُمرم  ْ ي اِر بِن حير اِعُد بُن سر  598 صر

يج  اِدع  امْلُرِّ ِشِ  ْبِن ور الِح  بُن بر  446 صر

ِِنج  ِد امْلردر ُبو حُمرم  ، أر انر ْبهر الُِح ْبُن نر  241 صر

كِيج  ْكسر ْر   الس  ْمِرو بِن هر اُن بُن عر ْفور  109 صر

ِفي ُة بِنُْت  ةُ  صر ِدي  يِلِّ بِن اخلرِْضِ األرسر اِب بِن عر ه  ْبِد الور ْدِل عر  630 العر

 األرْزِديج اهلُنراِئيج 
ْلُت ْبُن ِدينرار   540 الص 

ِريج   اجلرْحدر
ْسُعود  ْبِن طرِريف  ْلُت ْبُن مر  152 الص 

يِبج  اُك ْبُن ُسْفيرانر الكفاِلر ح   404 الض 

ْبِد الر   اُك بُن عر ح  ب  األرْشعِريج الض  ْرزر  600 َْحرِن بِن عر

ِ ج  ا   الُقرر الِِد ْبِن ِحزر ْبِد اهلل ِ ْبِن خر نر ْبِن عر اُك ْبُن ُعرْيامر ح   323 الض 

ْيبراِِنج  اِك الش  ح  اِك بن ُمْسلِِم بِن الض  ح  ِد ْبِن الض  ْلر اُك بُن َمر ح   136 الض 
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ةر الِفلِْسطِينِ  بِيعر ُة بُن رر ْمرر  327 يج ضر

الِب  بِن أرَْحردر بِن  ِد بِن أريِب غر ْكر  حُمرم  ِجْيبرُة بِْنُت احلرافِظ أريِب بر براِح عر ْوُء الص  ضر

اِريج   البراِقدر
ْرُزْوَّ   مر

168 

ُطوِِنج  ْقفالر ْيِف الس  ِن اْبِن اخُلرر  423 ِضيراُء ْبُن أرَْحردر ْبِن احلرسر

َْحرِن البر  ْبِد الر  يِلج األرَْحريِسج طراِرَُّ ْبُن عر  634 جر

ْيبراِِنج  يِلل الش  ِد بِن طراِهر بِن عر اِهُر اْبُن احلرافِِظ حُمرم   236 طر

ايينِيج  رر  اإِلْسفر
ِعيد  ْهِل بِن برِْشِ بِن أرَْحردر بِن سر  437 طراِهُر بُن سر

 298 طاهر ْبن حممد ْبن عيّل ْبن هاموش

ِِنج  انر اليرامر ْيسر  125 طراُوُس ْبُن ثر

ِ ج   الُقرر
د  ِن بِن حُمرم  سر يِلِّ بِن حر ِد بِن عر اُد بُن حُمرم  رر

 134 طِ

ْيِميج  ةر اهْلُجر ِيمر ، أرُبو متر ج يلِّ  الس 
ِريُف ْبُن ُجرالِد   198 طر

ِ ج   الُقرر
ْيد  ُة ْبُن زر  647 طرْلحر

اِديج  قِر البرْغدر يِلِّ بِن الص  ُة بُن عر  524 طرْلحر

ةُ  اِِنج اليراِميج  طرْلحر و اهلرْمدر
ْمر  ِف بِن عر ِّ ِر  616 بُن ُم

اُف  اِسطِيج اإِلْسكر ُة ْبُن نرافِع  الور  305 طرْلحر

ةر  اْبن=  طلحة بن نضيلة  120 نرْضلر

ُر بن ساَل بن عيّل بن سفالمة ابن البرْيطار فر  635 ظر

رر ْبِن  اِصِم ْبِن ُعمر اِصُم ْبُن ُعبرْيِد اهلل ِ ْبِن عر ِويج عر در  300 اخْلرط اِب العر

اِسطِيج  ْيب  الور اِصِم ْبِن ُصهر يِلِّ بِن عر اِصُم بُن عر  357 عر

ِريج  رر بِن اخلرط اِب الُعمر ْبِد اهللِ بِن ُعمر ْيِد بِن عر ِد بِن زر اِصُم بُن حُمرم   138 عر

 البراِرِقيج 
اِصُم ْبُن ِهفالل   613 عر

اِهيمر ْبِن ور  اِمُر ْبُن إِْبرر اِِنج عر ْصبرهر
ْبِد اهللِ األر  270 اِقِد ْبِن عر
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 347 عامر بن عبد الواحد األحول البِي

اِِنِّ   احْلرر 
ِ
اء ةر ْبِن اْلبرهر فالمر ِم ْبِن سر

ِد ْبِن ُمْسلِ ُة بِنُْت حُمرم  اِئشر  354 عر

ْبِد اهللِ بِن امُلنِْذِر الكفاِلريِبج  رر بِن عر اِ  بِن ُعمر و  ب اُد بُن العر  57 عر

يج  ِ  الُغربر
الِد  لِيِد ْبِن خر ب اُد ْبُن الور  309 عر

ى الرِبيِتج  ِد بِن ِعْيسر ِة أرَْحردر بِن حُمرم  فال مر اِِض العر ب اُس ابُن القر  128 العر

ةر  لر نْظر ْضِل ْبِن حر  303 عباس بن الفضل بن عمرو ْبِن ُعبرْيِد ْبِن اْلفر

  ِْ لِْيِد بِن نر ب اُس بُن الور  397 الن ْريِسج العر

يج  ِ نرْبر ةر العر ْوبر ِعْيلر بِن تر ظِْيِم بِن إِْسامر ْبِد العر ب اُس بُن عر  302 العر

وِريج   الدج
اِقد  اتِِم بِن ور ِد بِن حر ب اُس بُن حُمرم   136 عر

ةر السلمي اِرير اِمِر ْبِن جر اِس ْبِن أريِب عر ب اُس ْبُن ِمْردر  402 اْلعر

ب اُس ْبُن ير  اِِنج العر بِيب  البرْحرر  185 ِزيدر ْبِن أريِب حر

ُهُم اْلُكويِفج  ْوالر ْهِريج مر اِوِر الزج ْبُد األرْعىلر ْبُن أريِب امْلُسر  555 عر

 البراِهيِلج 
 ِْ ْبُد األرْعىلر بُن َحر اِد بِن نر  127 عر

ةر بنِ  امر ْبِد األرْعىلر أريِب ُذرر ْبُد األرْعىلر بُن ُمْسِهِر بِن عر اِِنج  عر س   الغر
 495 ُمْسِهر 

ْجِزيج  اَّر السِّ اِهيمر بِن إِْسحر ْيِب بِن إِْبرر ى بُن ُشعر ْبُد األرّوِل بُن ِعيسر  110 عر

ْبُد اجلرب اِر ْبُن أرَْحردر امْلُْقِرُئ  ُسويّس  عر  388 الط رر

ط ارُ  ْبِد اجلرب اِر العر  بِن عر
ِ
فالرء ْبُد اجلرب اِر بُن العر  291 عر

بْ  اِح املرزباِنّ عر ِد بِن أريِب اجلرر  ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر  599 ُد اجلرب اِر بُن حُمرم 

انر  انر ْبِن ِشْبِل ْبِن طرْرخر ْدرر ْبُد احْلرافِِظ ْبُن بر  400 عر

بِيب بن أريب الِعرِشين الدمشقي بد احلرِميد بن حر  573 عر

اُل  ُيقر ، ور ةر لرمر ْبُد احلرِميِد ْبُن سر اِريج  عر ، األرْنصر ةر لرمر ِزيدر ْبِن سر  497 اْبُن ير

 634 عبد احلميد بن حممد بن امْلُْسترا ِ 
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ّي  اِقّي، النِّْشترِْبِ ن  الِعرر سر ِر بِن حر م  ِب بِن ُمعر ْبُد اخلرالِِق بُن األرْنجر  282 عر

اِميج  ح   الش 
د  اِهِر بِن طراِهِر بِن حُمرم  ْبُد اخلرالِِق بُن زر  314 عر

 احلراِرثِيج 
نُْصْور  ِد بِن مر َْحرِن  بُن حُمرم  ْبُد الر   393 عر

ْبِد  ْبِد امْلُنِْعِم بِن عر َْحرِن بِن عر ْبِد الر  ْبد امْلُنِْعِم بِن عر ْهِم عر َْحرِن ابُن أريِب الفر ْبُد الر  عر

اِِنّ   اليرْلدر
د   اهللِ بن أرَْحردر بِن حُمرم 

131 

َْحرِن اْبنُ  ْبُد الر  نر امْلرْقِديِسج احْلرنْبريِلج  عر ِك ْبِن ُعرْيامر
ْبِد امْلرلِ ْيِن أرَْحردر ْبِن عر  179 الز 

ْبِد  يِن عر ْخِر الدِّ  اْبِن امْلُْفتِي فر
د  يِن حُمرم  ْمِس الدِّ َْحرِن اْبُن امْلُْفتِي شر ْبُد الر  عر

ّي  َْحرِن ْبِن ُيوُسفر اْلبرْعلربركِّ  الر 

255 

َْحر  ْبُد الر  نُْصور  عر ِعيلر بِن مر َْحرِن بِن إِْسامر ْبِد الر  اِهيمر بِن أرَْحردر بِن عر ِن بِن إِْبرر

 امْلرْقِديِسج 

625 

ْشِقيج  مر ْمِرو الدِّ اِهيمر بِن عر َْحرِن بُن إِْبرر ْبُد الر   552 عر

ِ ج  انر الُقرر ْثور ْبِد اهللِ بِن ذر اِد عر نر َْحرِن بُن أريِب الزِّ ْبُد الر   168 عر

يِق  دِّ ْكر  الصِّ َْحرِن بُن أريِب بر ْبُد الر   583 عر

ْيل التميمي  146 عبد الرَحن بن أيب َحاد ُشكر

اِريج  ن  األرْنصر ْمُرو ْبُن حِمْصر ةر عر ْمرر َْحرِن ْبُن أريِب عر ْبُد الر   315 عر

َْحرِن ْبن ْبد الر  ْيىلر  عر ، الُكو أريِب لر اِريج  394 يِفج األرْنصر

ْبدُ   امْلرْهِريج  عر
ْعد  اج بِن ِرْشِدْين بن سر ِد بِن احلرج  َْحرِن بُن أرَْحردر بِن حُمرم  الر 

يج  ِ ِْ
 امْلِ

294 

 559 عبد الرَحن بن إسامعيل بن أَحد بن عبد اهلل بن موسى املقديس

و اْبِن الفر  ْمر  َْحرِن ْبِن عر ْبِد الر  ِعيلر ْبِن عر َْحرِن ْبُن إِْسامر ْبُد الر   عر
ِ
اء  602 ر 

ِديج   األرسر
ِد بِن ُعبرْيد  ِن ْبِن أرَْحردر بِن حُمرم  َْحرِن بُن احلرسر ْبُد الر   476 عر

اُبْوِريج  لِي ك الن ْيسر ِن بِن عر َْحرِن بُن احلرسر ْبُد الر   556 عر
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اِحِد اهلراِشِميج  ْبِد الور ِج بِن عر رر اِسِم بِن الفر َْحرِن بِن القر ْبُد الر   500 عر

ةر الُعترِقيج  الِِد بِن ُجنرادر اِسِم بِن خر َْحرِن بُن القر ْبُد الر   88 عر

اِويج  فر ْيَِّشج الطج ْبِد اهللِ العر ِك ْبِن عر َْحرِن ْبُن امْلُبرارر ْبُد الر   172 عر

نيِْسج  انر العر ْوبر  589 عبد الرَحن بن ثابت بن ثر

ْ  احلر  َْحرن ْبن ُجبرْ  ْبن ُنفر ْبد الر  ِمّي عر  644 ْْضر

ةر اخلرْوالرِِنج  ْ ر َْحرِن ْبُن ُحجر ْبُد الر   239 عر

ِ ج  فال    اْلُقرر َْحرِن ْبُن سر ْبُد الر   445 عر

ر التيميج الط ْلحي د ْبن عيسى، أرُبو ُعمر َْحرن ْبن طلحة ْبن حُمرم  ْبد الر   632 عر

ا ْبِد احْلرِميِد ْبِن سر َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر   295 َِل  امْلرْهِريج عر

نْيِ بِن  نر بِن ُيوُسفر بِن احلُسر ِعيلر بِن ُعرْيامر ْبِد امْلرِجيِد بِن إِْسامر َْحرِن بُن عر ْبُد الر  عر

اِويِّ  ْفرر ْفص  اْبُن الص   حر

534 

ب ايِسج  اِهيمر اْلعر ِِلِّ ْبِن إِْبرر ْبِد اْلور َْحرِن ْبُن عر ْبُد الر   566 عر

ةر ا ْشِقيج أرُبو ُزْرعر مر  288 عبد الرَحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النِي لندِّ

 التجِجيبِيج 
ِعيد  ِد بِن سر رر بِن حُمرم  َْحرِن بُن ُعمر ْبُد الر   393 عر

لرِميج  اِريج الس   األرْنصر
الِك  َْحرِن ْبُن ثعب ْبِن مر ْبُد الر   477 عر

د ْبن أرَْحر  َْحرن ْبن حُمرم  ْبد الر  رر ، وهو د ْبن حممد بن قدامةعر  159 اْبُن أريِب ُعمر

اِِنج  ْصبرهر
ِد بِن أرَْحردر بِن ُيوُسفر األر َْحرِن بن حُمرم  ْبُد الر   534 عر

ْبِديج  آل العر نْدر يرى بِن مر ْ ِد بِن حير اَّر بِن حُمرم  ِد بِن إِْسحر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر  عر

اِِنج  ْصبرهر
 األر

140 

ِن ْبِن أرُبو مر  سر اِحِد ْبِن حر ْبِد الور ِد ْبِن عر الِب  حُمرم  َْحرِن ْبُن أريِب غر ْبُد الر   عر
نُْصْور 

ادِ  ، البرْغدر ْيبراِِنج  الش 
ْيق  ازُ منراِزل بِن ُزرر ز  ، القر ، احلرِرْيِميج  يج

218 

اُودر  ِد بِن در ِر بِن حُمرم  ف  ِد بِن امْلُظر َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر  اُوِديج  عر  الد 
اذ   110 بِن أرَْحردر بِن ُمعر
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اِريِبج   امْلُحر
اد  ِد بِن ِزير َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر   354 عر

ِويج  اِصم  اهلررر َْحرِن ْبِن أريِب عر ْبِد الر  ِد ْبِن عر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر   334 عر

ْبِد اهللِ ب ِد بِن عر َْحرِن بُن حُمرم  ْبُد الر  اِِنج عر ذر ار بن ُشبرانرةر اهلرمر  486 ِن ُبنْدر

اِهْيمر الزهري ْعِد ْبِن إِْبرر ِد ْبِن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن سر َْحرِن ْبُن حُمرم  ْبُد الر   369 عر

َْحرِن اْبُن احلراِسِب  ْبُد الر  اِسِم عر ِعْيد  بِن أرُبو القر َْحرِن بِن أريِب سر ْبِد الر  يِّ بِن عر كِّ مر

، تِيق  اُبُليِسج  عر رر يِن الط  راُل الدِّ  َجر

203 

ِديل  ْمِرو بِن عر َْحرِن بُن ُملِّ بِن عر ْبُد الر   191 عر

ِِنج  اُودر امْلردر ُج، أرُبو در ْعرر
َْحرِن ْبُن ُهْرُمزر األر ْبُد الر   117 عر

لرِميج  ِيم  السج ِزيدر ْبِن متر َْحرِن ْبُن ير ْبُد الر   257 عر

ُبو ُعْتبرةر  ابِر  عر أر ِزيدر ْبِن جر َْحرِن ْبُن ير ْشِقيج ْبُد الر  مر اِميج الدِّ لرِميج الش   523 األرْزِديج السج

ار   َْحرِن ْبُن يرسر ْبُد الر   514 عر

َْحرِن القضاعّي  ْبِد الر  ثِيِّ عر َْحرِن ْبُن ُيوُسفر اْبِن الز  ْبُد الر   450 عر

ْعد   ِحيِم اْبُن أريِب سر ْبُد الر  اِِنِّ عر ْمعر نُْصوِر اْبن الس  ِد بِن مر ِريِم بِن حُمرم  ْبِد الكر عر

ِزيج   امْلرْرور

546 

اِهيمر  ِعيلر ْبِن إِْبرر اِهيمر ْبِن إِْسامر ِحيِم ْبُن إِْبرر ْبُد الر   576 عر

حيم بن عبد الكريم بن نِ اهلل بن سعد اهلل ابن أيب حامد ابن أيب  عبد الر 

يخاهر بن عمر بن خلالط    يفة بن الش 

24 

د ْبن قدامة ْبد امللك ْبن يوُسف ْبن حُمرم  ْبد الرحيم ْبن عبُد امللك ْبن عر  308 عر

اِديج  ِحيِم اْلبرْغدر ْبِد الر  يِلِّ ْبِن عر ِحيِم ْبُن عر ْبُد الر   603 عر

امة الرؤايس ِف ْبن ُأنرْيس ْبن ُقدر ْبد الرحيم ْبن ُمطررِّ  254 عر

ِويج عبد الرحيم بن حي ةر األُمر ْسلرمر ّرِج بن مر  607 يى بن عبد الرحيم بن امْلُفر

د ْبن عريامن ِعيل ْبن حُمرم  ْبد الرزاَّ ْبن إِْسامر  585 عر
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فالر   اجلجب اِئيج  اِب بِن سر ه  ْبِد الور ِد بِن عر يِلل حُمرم  ِ  ابُن األُْستراذ أريِب عر فالر ْبُد الس   164 عر

ِ  بُن حر  فالر ْبُد الس  ئِيج عر  646 ْرِب بِن سلم الن ْهِديج امْلُفالر

ِويج  ِ  اهلررر فالر ْبِد الس  ُبوِر بُن عر ْبُد الص   599 عر

اِئيج  اُز الن سر  البرز 
د  ِن، أرُبو حُمرم  ِد بُن النجْعامر مر ْبُد الص   300 عر

 الت ِمْيِميج 
ِعْيد  اِرِث بِن سر ْبِد الور ِد بُن عر مر ْبُد الص   504 عر

ِشيِد عر  ْضِل بِن املْرْأُموِن بِن الر  ِن بِن الفر ِد بِن احلرسر يِلِّ بِن حُمرم  ِد بُن عر مر ْبُد الص 

 اهلراِشِميج 

187 

اِريج  اِحِد األرْنصر ْبِد الور يِلِّ بِن عر ْضِل بِن عر ِد بِن أريِب الفر ِد بُن حُمرم  مر ْبُد الص   437 عر

ْعِقِل ْبِن  ِد ْبُن مر مر ْبُد الص  ِِنج عر اِمل  اْليرامر  302 ُمنربِِّه ْبِن ثر

يج   املْركِّ
اد  و  ِزْيِز بُن أريِب رر ْبُد العر  582 عر

ِِنج   امْلردر
ْوُدود  ، أرُبو مر ِِنج نر امْلردر ِزيِز ْبُن أريِب ُسلرْيامر ْبُد اْلعر  233 عر

 ْ ِك بِن حمر ُْمْوِد بِن امْلُبرارر ِْ  حمر ِزْيِز بُن أريِب نر ْبُد العر  اجلُنرابرِذيج عر
 150 ُمْود 

 557 الغافقي عبد العزيز بن أَحد بن الفرج

 60 عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الّلْيث بن سليامن، أبو احلسن الّتميمي

اِهْيمر بِن طراِهر   اِ  بِن إِْبرر ثر رر ِزيِز بُن بر ْبُد العر  499 عر

ِر بِن أرَْحردر بِن ي ْعفر ِزْيِز بُن جر ْبُد العر اِديج عر ادر البرْغدر  41 ْزدر

بد العزيز ْبن حوران الصنعاِن  406 ويقال: جوران، عر

اِدّي  ِزْيِز بُن ُدلرفر بِن أريِب طرالِب  البرْغدر ْبُد العر  373 عر

ةر الُبنراِِنج  بِيعر ِزيِز ْبُن رر ْبُد العر  305 عر

 األرْزِديج 
اد  و  ةر ْبن أريب رر برلر  391 عبد العزيز بن عريامن ْبن جر

اِديج  نْيِ البرْغدر يِلِّ بِن أرَْحردر بِن احلُسر ِزيِز بُن عر ْبُد العر  262 عر

ِجيج  ، األرزر اِديج رر البرْغدر ك  ْضِل بِن شر يِلِّ بِن أرَْحردر بِن الفر ِزْيِز بُن عر ْبُد العر  132 عر
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ْرِديج  اور رر  الد 
ِد بِن ُعبرْيد  ِزيِز بُن حُمرم  ْبُد العر  574 عر

ْبدُ  اِريج  عر ِزيِز ْبُن امْلُْختراِر األرْنصر  566 اْلعر

ِزيِز ْبُن ُمْسلِم  القسميلّ  ْبُد العر  504 عر

 168 عبد الغفار بن حممد بن جعفر بن زيد، أبو طاهر املؤدب

ر   ْعفر ِن بِن جر سر افِِع بِن حر وِر بِن رر يِلِّ بِن رُسُ اِحِد بِن عر ْبِد الور نِيِّ بُن عر ْبُد الغر عر

 ِديِسج امْلرقْ 

172 

اِويج  هر ْبِد اهللِ الرج ْبِد اهللِ بِن عر اِدِر بُن عر ْبُد القر  598 عر

، أرُبو طرالِِب اْبِن أريِب  ِد ْبِن ُيوُسفر اِدِر ْبِن حُمرم  ْبِد القر ِد ْبِن عر اِدِر ْبُن حُمرم  ْبُد القر عر

اِديج  ْكر  اْلبرْغدر  بر

132 

اِدِر ْبُن ُيوُسفر ْبِن  ْبُد اْلقر ْشِقيج عر مر ةر الدِّ قر در ِر ْبِن صر ف   460 ُمظر

اِديج  نُْصْور  البرْغدر ، أرُبو مر اِهِر بُن طراِهر  ْبُد القر  172 عر

اِج اخلرْوالرِِنج  ْوِس بُن احلرج  ْبُد الُقدج  257 عر

يج  ِ ِْ ْبِد امْلرِجيِد ْبِن ُعبرْيِد اهللِ البر بُِ  ْبُن عر ْبُد الكر  505 عر

ِري ْبُد الكر اُقوِِلج عر عر ْيرر انر الد  اِد بِن ِعْمرر  631 ِم بُن اهلرْيريرِم بِن ِزير

يِّ 
، اْبُن الُقب ْيطِ ةر بِن فراِرس  ْزر يِلِّ بِن َحر ِد بِن عر ِج حُمرم  رر ْبُد الل طِْيِف ابُن أريِب الفر  235 عر

ِد بِن ا ِن بِن حُمرم   احلرسر
د  ْبُد اهللِ اْبُن احلرافِِظ أريِب حُمرم  اِديج عر ِن البرْغدر  627 حلرسر

ازُ  اِديج البز  ايِس البرْغدر اِهيمر بِن أريجْوبر بِن مر ْبُد اهللِ بُن إِْبرر  160 عر

اِِنج  ْصبرهر
د  األر ِك، أرُبو حُمرم 

ْبِد امْلرلِ اِهيمر ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن إِْبرر  651 عر

 546 عبد اهلل بن أيب الطاهر بن حممد املقديس املرداوي

اُبْوِريج   الن ْيسر
نُْصْور  رر بِن أرَْحردر بِن مر ْفص  ُعمر ْبُد اهللِ ْبُن أريِب حر  502 عر

ريِ    اِهيمر بِن ثر ْبُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن إِْبرر ِقيِّ ، عر ْورر ب اِس اْبُن الد   613 أرُبو العر

ى ْبِن ِمْهرر  اَّر ْبِن ُموسر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن إِْسحر اِِنج عر ْصبرهر
 577 انر األر
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ْكر  امْلرْقِديِسج  ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب بر ْبُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن املُِْحبِّ عر  485 عر

يه بن يوسف بن أعني  111 عبد اهلل بن أَْحرد بن َحر ور

ْبر   ةر اْبِن زر بِْيعر ْبُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن رر  396 عر

بْ  يج عر ا ْبِن احلراِرِث امْلركِّ ِري  ثر  241 ُد اهللِ ْبُن أرَْحردر ْبِن زر

د ْبن أرَْحرد البغدادي ْبد اهلل ْبن أرَْحرد ْبن ِهبرة اهلل ْبن حُمرم   564 عر

يج  ِ ِْ د اْلبر ، أبو حمم  ِريج اَّر اجلرْوهر ْبُد اهللِ ْبُن إِْسحر  136 عر

اَّر بِن إِبْ  ْبُد اهللِ بُن إِْسحر اِئنِيج عر ْعُقوبر امْلردر اِهيمر بِن َحر اِد ْبِن ير  273 رر

ي ةر   392 عبد اهلل بن األرْجلرِح حييى بن عبد اهلل بن ُحجر

اِزيج  ْبُد اهللِ ْبُن اجْلرْهِم الر   478 عر

اِريج  ْبُد اهللِ ْبُن احلراِرِث األرْنصر  302 عر

ْيِل اخلر  ْبُد اهللِ ْبُن احلراِرِث ْبِن الُفضر اِريج عر  489 ْطِميج األرْنصر

ِ ج  ِب الُقرر
لِ ْبِد املُْط  ِل بِن احلراِرِث بِن عر ْبُد اهللِ بُن احلراِرِث بِن نرْوفر  352 عر

اِِنج  ْيب  احلرر  ِن بِن أرَْحردر بِن أريِب ُشعر ْبد اهللِ بن احلرسر  307 عر

بْ  ْبِد اهلل ِ ْبن عر ِن ْبِن عر ْبُد اهلل ِ ْبُن احْلرسر نِيِّ املقديّس عر  595 ِد اْلغر

 595 عبد اهلل بن احلسن بن عبد اهلل بن عبد الغني

 601 عبد اهلل بن احلسن بن عبد اهلل بن عبد الغني املقديس

اِريج  يِلل األرْنصر ْيِش ْبِن أريِب عر  ْبِن أريِب الت اِئِب ْبِن أريِب اْلعر
نْيِ ْبُد اهلل ِ ْبُن احْلُسر  174 عر

ْبُد اهللِ ِ ج عر ى بِن ُعبرْيِد اهللِ الُقرر ْ ِ بِن ِعْيسر بر  194  بُن الزج

اِئِب الكِنِْديج  ْبُد اهللِ ْبُن الس   298 عر

اِِنج  ْصبرهر
اُر األر  اْلبرز 

د  ب اِح، أرُبو حُمرم  ْبُد اهلل ِ ْبُن الص   378 عر

اِِنج  كِيج احْلرُْبر ْكسر  الس 
 435 عبد اهلل بن ُبرْس 

بْ  ْهِميج البراِهيِلج عر بِيب  الس  ْكِر بِن حر  553 ُد اهللِ بُن بر
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ِج  رر اِرِس ْبِن اْلفر ِر ْبِن أرَْحردر ْبِن فر ْعفر ْبُد اهللِ ْبُن جر  232 عر

ْيه بِن امْلرْرُزبرانِ  ْسترور رر ِر بنر در ْعفر ْبُد اهللِ بُن جر  580 عر

ةر الُكْويِفج  يِّعر بِْيِب بِن ُربر ْبُد اهللِ بُن حر  107 عر

ْيريِيج  ي انر الل  ْبُد اهلل ِ ْبُن حر  139 عر

ِويج  در ِ ج العر  الُقرر
ْبُد اهللِ ْبُن ِدينرار   391 عر

ِ ج  انر الُقرر ْثور ْبُد اهللِ بُن ذر  168 عر

افِع  امْلرْخُزوِميج  ْبُد اهللِ ْبُن رر  344 عر

رر  اءر بِن ُعمر جر ْبُد اهللِ بُن رر  142 عر

ْبُد اهللِ  اُبوِريج عر ْيسر  اجْلُنْدر
ْيد   448 ْبُن ُرشر

اِريج  زر ِعيِد ْبِن أريِب ِهنْدر الفر ْبُد اهلل ِ ْبُن سر  114 عر

نْي  الكِنِْديج  ِعيِد بِن ُحصر ْبُد اهللِ بُن سر  549 عر

ةر ْبُن أرْسُلمر  لرمر ْبُد اهللِ ْبُن سر برِعيج  عر يج  ،الر  نِيج امْلُرِّ : اجْلُهر ِقيلر  477 ور

اِِنج عر  سر ْوذرب  اخُلرر  248 ْبُد اهللِ بُن شر

نِيج  ِد بِن ُمْسلِم  اجُلهر الِِح بِن حُمرم  ْبُد اهلل ِ ْبُن صر اتُِب ، عر ، ثر يج ِ ِْ
ِ الِح  املْ أرُبو صر

ْيِث   الل 

292 

ب   نْيِ بِن ُمْصعر ْبُد اهللِ بُن طراِهر بِن احلُسر انر ، األم ، عر اسر ُم ُخرر
اثِ  48 حر

ْبُد ا ِِنج عر انر اليرامر ْيسر  132 هللِ بُن طراُوِس بِن ثر

اِريج  ْز   األرْنصر ِر ْبِن حر ْعمر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر   375 عبد اهللِ ْبُن عر

ةر  ْيكر ْبِد اهلل ِ اْبِن أريِب ُملر ْبُد اهلل ِ ْبُن ُعبرْيِد اهلل ِ ْبِن عر  356 عر

ْير  ْبُد اهللِ بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن حير اِديج عر  195 ى البرْغدر

ِِلج   291 عبد اهلل بن ُعْتبرةر بن مسعود اهلُذر

تركِيج   األرْزِديج العر
اد  و  برلرةر بِن أريِب رر نر بِن جر ْبُد اهللِ بُن ُعرْيامر  391 عر
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ابوِن  291 عبد اهلل بن عدّي، أبو عبد الرَحن الص 

د بن عبد اهلل  بن ب يّل بن حُمرم   290 رشانعبد اهلل  بن عر

اِ   ادر عر رر ْبِن أريِب الس  ْبُد اهللِ ْبُن ُعمر  399 عر

 121 السهمي بن العاص وعبد اهلل بن عمر

 122 عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب

اِديج  تِّيِّ البرْغدر ، اْبُن الل 
ْيد  يِلِّ ْبِن زر رر ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن ُعمر  110 عر

بد اهللِ   572 بن ِعْمران بن رزين بن وهب اهلل القر عر

ْمِرو ْبِن ُمْسلِم  اجلُنِْديج  ْبُد اهللِ ْبُن عر  157 عر

ِِلِّ  فالر ْون  اهْلِ ْبِد اهللِ ْبِن عر  441 عر

ِِنج  برانر امْلُزر ْوِن ْبِن أرْرطر ْبُد اهللِ ْبُن عر  116 عر

يج   امْلركِّ
ِحق  ْبُد اهللِ ْبُن الر  341 عر

ْبُد اهللِ ِميج عر ةر بِن ُعْقبرةر احلرْْضر ْيعر
ِ  137  بُن هلر

مِ  الِِك بِن أريِب األرْسحر ْبُد اهللِ بُن مر اِِنج  عر ِيم  ، اجلرْيشر  113 أرُبو متر

فالر  بِن  ْبِد الس  يِلِّ بِن ِهبرِة اهللِ بِن عر ِن عر ْيِخ أريِب احلرسر ِد اْبِن الش  ْبِد اهللِ بن حُمرم  عر

ا يرى البرْغدر ْ  ِديج حير

260 

اَّر العقييل اِهيمر ْبِن إِْسحر ِد ْبِن إِْبرر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم   511 عر

لرِميج  اِب السج ه  ْبِد اْلور ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم   287 عر

ِزيج  ، امْلرْرور ِزْيدر اَّر ْبِن ير ِد ْبِن إِْسحر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم   437 عر

ْبد اهلل   388 البغدادي، ُفوران  ْبن حممد ْبن املهاجرعر

 ، ي انر ِر بِن حر ْعفر ِد بِن جر ْبُد اهللِ بُن حُمرم  ْيِخ  أبوعر  325 األصبهاِن الش 

اُبْوِريج   الن ْيسر
ْيُمون  اصِل بن مر اِد بِن ور ِد بِن ِزير ْبُد اهللِ بُن حُمرم   337 عر

ِعي ِد ْبِن سر ْبُد اهللِ ْبُن حُمرم  ْريرمر عر  455 ِد ْبِن أريِب مر
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اِزيج  ْوخ الر  رج ِزْيدر بِن فر ِرْيِم بِن ير ْبِد الكر ِد بِن عر ْبُد اهللِ بُن حُمرم   354 عر

يِفينِيج  ِ  ِ رر ال ْبِد اهللِ بِن ُعمر ِد بِن عر ْبُد اهللِ بُن حُمرم   246 عر

ِد بِن أر  يِلِّ بِن حُمرم  ِد بِن عر ْبُد اهللِ بُن حُمرم  نُْصْوِر بِن عر ِر بِن مر ْعفر يِلِّ بِن جر َْحردر بِن عر

ِويج  اِريج اهلررر  مّت األرْنصر

283 

اِعيج  ْيل  الُقضر يِلِّ بِن ُنفر ِد بِن عر ْبُد اهللِ بُن حُمرم   259 عر

اِِنج  ْصبرهر
 األر
 
طراء كر بِن عر ِد بِن ُفورر ِد بِن حُمرم  ْبُد اهللِ بُن حُمرم   145 عر

ْبُد اهللِ ِريج  عر ينرور  الدِّ
د  انر أرُبو حُمرم  ْدر الِِح ْبِن َحر ْهِب ْبِن برِْشِ ْبِن صر ِد ْبِن ور  331 ْبُن حُمرم 

يرى أبو الطيب البزاز ْ د بن حير  190 عبد اهلل  بن حُمرم 

 217 عبد اهلل بن مسلم بن ثابت بن زيد بن القاسم بن أَحد ابن النخاس

ةر  ْسلرمر ْبُد اهللِ ْبُن مر ْعنربِيج احلراِرثِيج عر ْعنرب  القر  130 ْبِن قر

ْبد اهلل  ْبن منصور ْبن هبة اهلل  ْبن أَحد، أبو حممد ابن أيب الفوارس  521 عر

اِِنج اخلراِريِفج   اهلرْمدر
  ْ ْبُد اهللِ بُن ُنمر  541 عر

ْبلة  327 امْلرْقِديِسج  عبد اهلل بن هانئ بن عبد الرَحن بن أيب عر

ِ ج الِفْهِريج  عبد اهللِ م  الُقرر
ْهِب بِن ُمْسلِ  130 بُن ور

اِديج  ْبِد اجلرب اِر البرْغدر يرى بِن عر ْ ْبُد اهللِ بُن حير  320 عر

يج  ِويج امْلركِّ در ِ ج العر ِزيدر الُقرر ْبُد اهللِ بُن ير  237 عر

افِِريج  ِزيدر امْلرعر ْبُد اهللِ ْبُن ير  338 عر

ِزيدر ب مشقيج عبد اهلل بن ير  145 ن آد  الدِّ

ْبُد اهللِ بُن ُيوُسفر بِن أرَْحردر بِن برامويه اِِنج  عر ْصبرهر
 586 اأْلر

ْهل   ْبِد اهللِ بِن أريِب سر اِسِم عر ِك ابُن أريِب القر
ْبُد امْلرلِ ِويج  عر ، اهلررر ُروِخيج  282 الكر

د بن بِتِن ةر اأْلنْ  يّل بن حُمرم  اِرّي عبد امْللك بن احْلسن بن عر  276 صر

ِريج  ِر األرْزهر اَّر بِن األرْزهر ِد بِن إِْسحر ِن بِن حُمرم  ِك بُن احلرسر
ْبُد امْلرلِ  546 عر
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الِك   نْيِ أرُبو مر ِك ْبُن احْلُسر
ْبُد امْلرلِ ُف بِاْبِن ُدرل عر ُيْعرر ، ور اِسطِيج ِعيج اْلور  300 الن خر

 144 ثِي املِي الُكنُْدِريج اأْلرْنطرا عبد امللك بن سليامن أبو عبد الرَحن

ِ ج  ْي   الُقرر ِزْيِز ْبِن ُجرر ْبِد العر ِك ْبُن عر
ْبُد امْلرلِ  133 عر

يج  ِ ِْ ِديج البر قر اِمر  العر ، أرُبو عر ْييِسج و القر ْمر  ْبُد امْلرلِِك بُن عر  233 عر

انر ْبِن  ْبِد اهللِ ْبِن برِْشر ِد ْبِن عر ِك ْبُن حُمرم 
ْبُد امْلرلِ انر عر انر ْبِن ِمْهرر ِد ْبِن برِْشر حُمرم 

ِويج   األُمر

187 

اِ ج  قر ْبِد امْلرلِِك الر  ِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ِك ْبُن حُمرم 
ْبُد امْلرلِ  305 عر

ِويج  انر األُمر ْرور ، أرُبو مر ةر ْسلرمر ِك بُن مر
ْبُد امْلرلِ  585 عر

ْبُد امْلُنِْعِم ْبُن إِْدرِ  ْهِب ْبِن ُمنربِّه  عر ُهور اْبُن اْبنرِة ور ، ور
 344 يسر ْبِن ِسنران 

ِد ْبِن إبراهيم بن حييى بن  ْبِد اهلل  ْبِن حُمرم  ِد ْبِن عر عبد الواحد بن أرَْحرد بن حُمرم 

ندآل  مر

475 

ْبِديج   العر
اد  اِحِد بُن ِزير ْبُد الور  397 عر

ْبد الواحد ْبن حممد املهتدّي باهلل  بْ   255 ن هارون الواثقعر

اِِنّ  ِد بِن أرَْحردر بِن اهلرْيريرِم األرْصبرهر اِحِد بُن حُمرم  ْبُد الور  186 عر

ِر ْبِن ُمنِ   امْلُنِِ يج  ْعفر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن جر اِحِد ْبُن حُمرم  ْبُد اْلور  629 عر

اِسعِ  ْبِد اْلور ايِف ْبِن عر ْبِد اْلكر اِسِع ْبُن عر ْبُد اْلور ْبِد اجْلرلِيلِ  عر  588 األرهْبرِريج  ْبِن عر

ِد بِن  اَّر اْبِن احلرافِِظ حُمرم  ِد بِن إِْسحر ْبِد اهللِ حُمرم  اِب اْبُن احلرافِِظ أريِب عر ه  ْبُد الور عر

اِِنج  ْصبرهر
، األر ْبِديج ةر العر نْدر يرى بِن مر ْ  حير

355 

اج  أبو  ور اِب ْبُن رر ه  ْبُد الور  عر
د  اْبِن َعِليِ  ْبِن فـُتُـْوح ْبِن ُحَسنْيٍ  ظَافر حُمرم 
 األرْزِديج 

135 

اِديج  ارر البرْغدر ِن بِن ُبنْدر ِك بن أرَْحردر بِن احلرسر اِب بن امْلُبرارر ه  ْبد الور  255 عر

اِديج  ِم بِن نرافِع  البرْغدر ْبِد احلركر اِب بُن عر ه  ْبُد الور  378 عر
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 اخلرف  
 
طراء اِب بُن عر ه  ْبُد الور  الِعْجيِلج عر

 ِْ ُبو نر  554 اُف أر

يج   امْلركِّ
رْب  اِب ْبُن ُجراِهِد ْبِن جر ه  ْبُد اْلور  149 عر

 396 املقديّس  عبد الوّهاب بن حممد بن إبراهيم بن سعد

ْبد الوّهاب ْبن حممد بن احلسني  607 أبو الفتح ابن الّصابوِّن، املالكّي  ،عر

اِزيج عْبدان ْبُن أرَْحردر بِن ُمْوسر   األرْهور
اد   544 ى بِن ِزير

اِزيج   األرْهور
د  ، أرُبو حُمرم 

اد  ى بِن ِزير اُن ْبُن أرَْحردر بِن ُمْوسر ْبدر  137 عر

ِزيج  ى امْلرْرور ِد ْبِن ِعيْسر اُن ْبُن حُمرم  بْدر  372 عر

فالريِبج 
د  الكِ ، أرُبو حُمرم  نر ْيامر ُة بُن ُسلر ْبدر  541 عر

ْبدِ  ْبُدوُس بُن عر ْوْذبراِريج  عر ْبُدوس  الرج ِد بِن عر  248 اهللِ بِن حُمرم 

افِع    514 ُعبرْيُد اهللِ ْبُن أريِب رر

ِريج  نر األرْزهر  575 ُعبرْيُد اهللِ بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر

اِس  َْحرِن، أرُبو القر ْبِد الر   ْبِن عر
نْيِ يِلِّ ْبِن احلُسر  492 ِم امْلُْقِرُئ ُعبرْيُد اهلل ِ ْبُن أرَْحردر ْبِن عر

اُبْوِريج  ةر الن ْيسر ْزر ْبِد اهللِ بِن َحر نُْصْوِر بِن عر  186 ُعبرْيُد اهللِ بُن املُْْعترزِّ بِن مر

ائيِِلج  اتِِم بِن أرَْحردر الور ِعْيِد بِن حر  167 ُعبرْيُد اهللِ بُن سر

ْبد الواحد بْ  ْبد اهلل  ْبن عر ِعيد ْبن عر وِجْرِديج  ن مازيارُعبرْيد اهلل  ْبن سر  479 الرُبُ

ْعِد الزهري ِد بِن ُعبرْيِد اهللِ بِن سر َْحرِن بِن حُمرم  ْبِد الر   588 ُعبرْيُد اهللِ بُن عر

اِزيج  ِزْيدر الر  ِرْيِم بِن ير ْبِد الكر  471 ُعبرْيُد اهللِ بُن عر

ِِلج  ْبِد اهللِ بِن ُعْتبرةر اهلُذر  348 ُعبرْيُد اهللِ بُن عر

اِديج عُ  اتِيلر البرْغدر ا بِن شر ِد بِن نرجر ْبِد اهللِ بِن حُمرم   304 برْيُد اهللِ بُن عر

يج  ِ ِْ يِلل اْلبر ، أرُبو عر ْبِد امْلرِجيِد احلرنرِفيج  249 ُعبرْيُد اهللِ بُن عر

 575 أرُبو القاسم اْبن جنيقا الّدّقاَّ، ُعبرْيد اهلل  ْبن عريامن ْبن حييى

ِويج  ُعبرْيُد اهللِ در رر ْبِن اخلرط اِب العر اِصم  ْبِن ُعمر ْفِص ْبِن عر رر ْبِن حر  426 ْبُن ُعمر
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يج  قِّ لِيِد الر  ْمِرو بِن أريِب الور  580 ُعبرْيُد اهللِ بُن عر

يِلل   بِن عر
نْيِ ْكر  أرَْحردر بِن احلُسر ْيِخ اإِلْسفالرِ  أريِب بر ِد ابِن شر ُعبرْيُد اهللِ بُن حُمرم 

 ِقيج البرْيهر 

470 

ةر  برابر نر بِن حر ْيامر اَّر بِن ُسلر ِد بِن إِْسحر ازُ  ُعبرْيُد اهللِ بُن حُمرم  ، البرز   156 امْلرتجوثِيج

ِ ج  ى الُقرر رر بِن ُمْوسر ْفِص بِن ُعمر ِد بِن حر  509 ُعبرْيُد اهللِ بُن حُمرم 

أبو ،  بن مرزوَُّعبيد اهلل بن حممد بن سليامن بن بابويه بن فهرويه بن عبد اهلل

، يعرف بابن جغوما ِميج رِّ  حممد الدقاَّ املُْخر

132 

ْبيِسج  ا ر العر اذر ى بِن أريِب امْلُْختراِر بر  636 ُعبرْيُد اهللِ بُن ُمْوسر

ةر   604 ُعبرْيُد ْبُن أريِب ُقر 

 483 ُعبريد بن ُسلرْيامن اْلبراِهيِل 

ْيريِ  ةر الل  ترادر ْ ِ بِن قر ِعيج ُعبرْيُد بُن ُعمر  649 يج اجلُنْدر

انر اْلُكويِفج   261 املُْْكتُِب  ُعبرْيُد ْبُن ِمْهرر

اِِنج   اهلرْمدر
ِعيد  ِد ْبِن سر ُة ْبُن األرْسور  616 ُعبرْيدر

ْعبراِِنج  اِِنج الش  كِيم  اهْلرْمدر  577 ُعْتبرُة ْبُن أريِب حر

ِميج   احلركر
ْيد   589 ُعْتبرُة ْبُن َحر اِد ْبِن ُخلر

ِة ُسلرْيامن األرْزِديج  اتِكر ُن ْبُن أريِب اْلعر  214 ُعرْيامر

ار   اَّر ْبِن ُبنْدر ُن ْبُن أرَْحردر ْبِن إِْسحر  155 ُعرْيامر

اِديج  ِزْيدر البرْغدر ْبِد اهللِ بِن ير ُن بُن أرَْحردر بِن عر  123 ُعرْيامر

ِة الْ  ، أرُبو امْلُِغ ر ِفيج ِة الري قر ُن ْبُن امْلُِغ ر  166 ُكويِفج ُعرْيامر

يج  ِ ِر ى العر ْهِم ْبِن ِعْيسر ُن ْبُن اهلرْيريرِم ْبِن جر  435 ُعرْيامر

اِن بِن املُْنِْذِر األرشر ِّ  س  ى بِن حر ْهِم بِن ِعْيسر ُن بُن اهلرْيريرِم بِن جر  149 ُعرْيامر

تركِيج   اْلعر
اد  و  ةر ْبِن أريِب رر برلر ُن ْبُن جر  391 ُعرْيامر
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بِّيج  عريامن بن حفص بن عمر  154 بن سليامن الض 

ِويج  رر األُمر ِعْيِد بِن ُعمر نر بِن سر ِعْيِد بِن ُعرْيامر ُن بُن سر  278 ُعرْيامر

ْهِميج  انر الس  ْفور الِِح بِن صر ُن بُن صر  556 ُعرْيامر

اِِنج   647 عريامن بن عبد الرَحن بن مسلم احلرر 

ّي  ِ ِْ بِّّي البر ر الض  ن بن ُعمر  154 ُعرْيامر

اِج ُعريْ  ر  ر املقرئ املعروف بالد  ر ْبن خفيف أرُبو ُعمر ن ْبن ُعمر  262 امر

ْبِديج   العر
ِقْيط  اِرِس بِن لر رر بِن فر ُن بُن ُعمر  356 ُعرْيامر

ْبيِسج  نر العر اِهْيمر بِن ُعرْيامر ِد بِن إِْبرر ُن بُن حُمرم   317 ُعرْيامر

ِد بِن ُعبرْيِد اهللِ امْلرْحمِ  ُن بُن حُمرم   546 يج ُعرْيامر

يج 
اِسطِ ُر الور  الت ام 

ْلرد  ُن ْبُن َمر  250 ُعرْيامر

م  البرتِّيج 
ُن ْبُن ُمْسلِ  421 ُعرْيامر

 354 عريامن بن واقد بن حممد بن زيد القر  العدوي

ْشِقيج  مر اِريج الدِّ زر ِديج بُن أرْرطراةر الفر  402 عر

 254 عزرة ابن سعيد األنصاري

ُة ْبُن حُمرم   اِريج ِعْصمر  األرْنصر
ةر ْبِن ُعبرْيد  الر  251 ِد ْبِن فرضر

 357 عطاء العامري الطائفي

نِي ةِ  ْوىلر ُأ ِّ ُصبري ةر اجُلهر ، مر ِِنج طراء  امْلردر  508 عر

ِ ج الِفْهِريج  براح  أرْسلرمر الُقرر اُء ْبُن أريِب رر طر  133 عر

ِِلج   اهْلُذر
 ْبِن ِدينرار 

ِ
طراء  383 عر

طراُء  ِِلج عر ار  اهِلفالر  61 ْبُن يرسر

ِ ج املْرْخُزْوِميج  اِص الُقرر ْبِد اهللِ بِن العر الِِد بِن عر ط اُف بُن خر  629 عر

ْويِفج  ْعِد العر طِي ُة بُن سر  648 عر
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ْويِفج  ةر العر ْعِد بِن ُجنرادر طِي ُة بُن سر  187 عر

ْبِد اهللِ البراِهيِلج  اُن بُن ُمْسلِِم بِن عر ف   362 عر

ِميج  انر احلرْْضر ْعدر ْ ُ ْبُن مر  148 ُعفر

ِميج   اليرامر
ِ
 250 ُعْقبرُة ْبُن أريِب احْلرْسنراء

ُكوِِنج  الِِد ْبِن ُعْقبرةر الس   549 ُعْقبرُة ْبُن خر

 347 عقبة بن عبد اهلل األصم الرفاعي العبدي

 الِعْجيِلج 
ر  ام  ُة ْبُن عر  120 ِعْكِرمر

بْ  فالرُء بُن عر ِقيج العر ْعُقْوبر احلُرر َْحرِن بِن ير  245 ِد الر 

د بن إسحاَّ الرواس ن بن حُمرم  ةر بن ُعرْيامر ْسلرمر ُء ْبُن مر فالر  202 اْلعر

طِي ةر البراِهيِلج  ى بِن عر فالرُء بُن ُمْوسر  187 العر

ِعيج   الن خر
الِك  ْبِد اهللِ بِن مر ْيِس بِن عر ُة بُن قر مر ْلقر  465 عر

ةر بْ  مر ْلقر ق اص  عر ِِنج  ِن ور  453 امْلردر

رر األنصاري رر ْبِن أرَْحردر ْبِن ُعمر يِلج اْبُن أريِب الِعزِّ ُعمر  351 عر

ارِ  يِلج ابُن أريِب الِفخر ،  عر  اهلراِشِميج
د  ِد بِن ِهبرِة اهللِ بِن حُمرم  ِهبرة اهللِ بِن حُمرم 

اِديج  ، البرْغدر ب ايِسج  العر

235 

يِلج ابُن أريِب  ، عر نُْصْور  يِلِّ بِن مر  بِن عر
نْيِ ِن  ُعبرْيِد اهللِ احلُسر ِ أرُبو احلرسر اْبُن امْلُقر  

اِديج   البرْغدر

133 

يِلل الت ُنْوِخيج  ِن بِن عر سِّ يِلل امْلُحر اِِض أريِب عر يِلج اْبُن القر  183 عر

ْبِد ا يرى ْبِن عر ْ اِهيمر اْبِن اخلرطِيِب حير يِلج ْبُن إِْبرر بِيِديج عر يرى الز  ْ اَِّ ْبِن حير ز   269 لر 

ْزِوْينِيج  ةر بِن برْحر  القر لرمر اِهْيمر بِن سر يِلج بُن إِْبرر  322 عر

يرى أرُبو احلسن املقرئ ْ اِهيم ْبن عيسى ْبن حير  606 عيل ْبن إِْبرر

يِلج  ِد بِن ُيْوُسفر بن ير ْبُن عر يِلِّ بِن حُمرم  د بن عر اِدّي أريِب طراِهر حُمرم   274 ْعُقوبر البرْغدر
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ْعفراِنّ  ن الز   488 عيّل ْبن أَحد ْبن بِْسطا ، أبو احلرسر

ْبد الواحد ْبن أرَْحرد يِلّ ْبن أرَْحرد ْبن عر ن ابن، عر  158 البخاري فخر الّدين، أرُبو احْلرسر

ْيِ،ج  يِلل امْلِصِّ يِلج بُن أرَْحردر بِن عر  318 عر

يِلج بُن أرَْحردر بنِ  اِديج  عر از البرْغدر ز  يراِن بِن الر  ِد بِن بر  134 حُمرم 

يران ى ْبِن بر اُودر ْبِن ُموسر ِد ْبِن در يِلج ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم   537 عر

اِديج  يِّ البرْغدر يِلِّ بِن الُبرْسِ ِد بِن عر يِلج بُن أرَْحردر بِن حُمرم   317 عر

اتِل ب يِلج بُن أرَْحردر بِن ُمقر ويِسج عر  السج
ْطُكود   270 ِن مر

ن امْلرْقِديِسج   339 عيّل بن إسامعيل بن إبراهيم بن عبد اهلل بن طلحة، أبو احلرسر

اِدِعيج  اِِنج الور و اهلرْمدر
ْمر  ِر بِن عر يِلج بُن األرْقمر  535 عر

ِمّي  لر يِلل السج  بِن عر
نْيِ ِن بِن احلُسر يِلج بُن احلرسر  174 عر

يِلج بُن ا د  امْلرْوِصيِلّ عر  بِن حُمرم 
نْيِ ِن بِن احلُسر  393 حلرسر

ِِنج  ذر
ْ   األر ْبِد اهللِ بِن خر ارر بِن عر  بِن ُبنْدر

نْيِ يِلج بُن احلُسر  604 عر

ِعيج  بر ْيبرةر الر  ْبِد اهللِ بِن ُعرر  بِن عر
نْيِ يِلج بُن احلُسر  240 عر

نْيِ  يِلِّ ْبِن احْلُسر يِلِّ ْبِن أر  عر  517 ، زين العابدينيِب طرالِب  ْبِن عر

اِديج  ْوبر البرْغدر يِلِّ ْبِن أريج  ْبِن عر
نْيِ يِلج ْبُن احلُسر  168 عر

يِلج  لِْيِد البرجر ب اِس بِن الور يِلج بُن العر  543 عر

لرِميج  ْتِح السج يِلِّ بِن الفر ِد بِن عر ل ِم بِن حُمرم  يِلج بُن امْلُسر  318 عر

يِلج ْبُن الن  اِديج عر ا   البرْغدر ازر ْبِن ُحسر  334 ِفيِس ْبِن ُبورندر

ط انُ  يل القر رِّ ْحِر بِن بر يِلج بُن بر  597 عر

ْعِديج  يِلج بُن ُحْجِر بِن إِيراس  الس   186 عر

يِلل الط اِئيج  ِد بِن عر ْرِب بِن حُمرم  يِلج بُن حر  303 عر

بْ  انر بِن عر ْيِد بِن ُجْدعر يِلج بُن زر ِ ج عر  509 ِد اهللِ الُقرر
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 651 عيل بن سهل بن أيب حّيان التميمي

ن اإلصبهاِنّ   651 عيّل بن سهل بن حممد، أبو احلرسر

اِسطِيِّ  ْيب  الور اِصِم بِن ُصهر يِلج بُن عر  342 عر

اُودر بن ى بِن در َْحرِن بِن ِعيسر ْبِد الر  اُرونر بِن عر َْحرِن بِن هر ْبِد الر  يِلج بُن عر  عر

اِدّي  اِح البرْغدر  اجلرر 

613 

ِزيِز بِن امْلرْرُزبرانِ  ْبِد العر يِلج بُن عر  236 عر

ب ايِسج   العر
ِ
فالرء ِرْيِم بِن أريِب العر ْبِد الكر يِلج بُن عر  486 عر

ّطاب  563 ابن اخِليرِميِّ  عيل بن عبد اللطيف بن حييى بن عيل بن خر

ب اسِ  ْبِد اهللِ بِن العر يِلج بُن عر ِ ج  عر ْبِد امُلط لِِب الُقرر  157 بِن عر

، أرُبو احلسني البغدادي د  ْبد اهللِ ْبن الفضل ْبن العباس ْبن حُمرم   516 عيل ْبن عر

اِسطِيج  بِْد اهللِ بِن ُمبررشِّ  الور يِلج بُن عر  442 عر

عيل بن احلسن التميمي، وهو  عيل ْبن عبدة ْبن قتيبة ْبن ُشيك ْبن حبيب

 املكتب

263 

اُغوِِنج  ْهِل بِن الز  ِْ بِن ُعبرْيِد اهللِ بِن سر يِلج بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن نر  191 عر

ْمُتوِِنج   269 عيّل ْبن عريامن ْبن حييى ْبن أرَْحرد الل 

يج  ِ ، احِلْم ر انر اذر ِن بِن شر ِد بِن احلرسر رر بِن حُمرم  يِلج بُن ُعمر  128 عر

آل حُمر  اذر اشر يِلج بُن مر اِِنج عر ْصبرهر
ة األر ِد بِن أرَْحردر بِن ِميلره بن ُخر   258 م 

اِديج  ِن البرْغدر ِد بِن أرَْحردر بِن احلرسر يِلج بُن حُمرم   496 عر

اِديج  ةر بِن ُلْؤُلؤ  البرْغدر فر رر ْ ِ بِن عر ِد بِن أرَْحردر بِن ُنصر يِلج بُن حُمرم   147 عر

ِد بِن إِْسحر  يِلج بُن حُمرم  نرافيِِسج عر  322 اَّر الط 

اِديج  ادر البرْغدر زدر ِن بِن ير ِد بِن احلرسر يِلج بُن حُمرم   588 عر

اِِنج  ط اِس اهلرْمدر ِد بِن عر مر ْبِد الص  ِد بِن عر يِلج بُن حُمرم   510 عر
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ِويج  ِد بِن برش األُمر ان بن حُمرم  ْبِد اهللِ بِن برِْشر ِد بِن عر يِلج بُن حُمرم   136 عر

ِريِّ 
اثِ كر ِن ْبُن الس  اِسِم أرُبو احْلرسر يِلِّ ْبِن أريِب اْلقر ِد ْبِن عر يِلج ْبُن حُمرم   266 عر

ْيِ،ج   امْلرصِّ
ِ
فالرء يِلِّ بن أرَْحردر بِن أريِب العر ِد بِن عر يِلج بُن حُمرم   270 عر

اثِيج  ِن اْلبرح  ، أرُبو احْلرسر يِلل ِد ْبِن عر يِلج ْبُن حُمرم   616 عر

اِزيج  ب اِس الر  رر ْبِن العر ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم   611 عر

َْحرِن األْزدّي  ْبِد الر  رر ْبِن عر ِد ْبِن ُعمر يِلج ْبُن حُمرم   266 عر

ْزِوينِيج  ْيِه القر ور ِد بِن ِمْهرر يِلج بُن حُمرم   236 عر

اهِ  د ْبن هارون ْبن عيسى ْبن إِْبرر  284 يم اهلاشميعيل ْبن حُمرم 

ِن الُكويِفج  ، أرُبو احلرسر ِ ج يِلج بُن ُمْسِهر  الُقرر  272 عر

ْبد اهلل بن غانم ايِفج  عيل بن معاِل بن أريِب عر صر  403 الرج

ط ارُ  ِن العر ، أرُبو احلرسر قِّيج  الر 
ْيُمون  يِلج ْبُن مر  145 عر

ةر بن املُْ  مر فالر يِلج بُن ِهبرِة اهللِ بِن سر ل ِم الل ْخِميج عر  267 سر

يِلّ ْبن هبة اهلل  ْبن عيل ْبن خلدون  174 أرُبو املعاِل الواعظ، عر

اِِنج  ْصبرهر
ْبدُثويه األر ِر بِن عر ْعفر يرى بِن جر ْ يِلج بُن حير  511 عر

يِلج  ةر البرجر اِوير ، أرُبو ُمعر ْهنِيج ةر الدج اِوير ُر بُن ُمعر ام   233 عر

اهِ  ُر بُن إِْبرر ت اِِنج ُعمر اِديج الكر  البرْغدر
ريِْ    337 ْيمر بِن أرَْحردر بِن ثر

ِويج  ِعيلر اهْلررر اِهيمر ْبِن إِْسامر ُر ْبُن إِْبرر  294 ُعمر

د بن مفلح امينيج املقديسج  عمر بن إبراهيم بن حمم   24 الر 

وزر اهلر  ُ ْ ْيُموِن ْبِن فر الِِد ْبِن مر ةر خر اِئدر ُر ْبُن أريِب زر اِِن ُعمر  142 ْمدر

ُر بْ  ب ةر ْبِن عر ُعمر  شر
اذ  يج يبِ ُن أريِب ُمعر ِ ْ  النجمر

ْيد  ةر ْبِن زر  450 در

رّي  ر ْبن أريِب نِ ْبن أريِب الفتح ْبن أريِب نِ ْبن حممد، أبو حفص اجلرزر  603 ُعمر

ِد بِن أريجْوبر بنِ  نر بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ُر بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر اِديج  ُعمر اذر البرْغدر  123 أرزدر
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اِِنج  ْصبرهر
اُر األر ْمسر ْفص  السِّ ، أرُبو حر رر ُر ْبُن أرَْحردر ْبِن ُعمر  258 ُعمر

ان احلرلربِّي  ِْ بِن طرْرخر ِن بِن نر ُر بُن احلرسر  542 ُعمر

ط ارُ  ْبِد اهللِ اجلرْوِزيج العر ْلبرانر ْبِن عر ُر ْبُن بر  530 ُعمر

ْفصِ  ُر بُن حر ِعيج  ُعمر ةر الن خر اِوير ْلِق بِن ُمعر  536 بِن ِغيراِث بِن طر

اِِنج  ةر اهلرْمدر ارر ْبِد اهللِ بِن ُزرر رِّ بِن عر ُر بُن ذر  463 ُعمر

ثِيج  ةر احلردر ارر ر بُن ُزرر  255 ُعمر

وَّ الري ْوِريج  رْسُ ِعيِد ْبِن مر رر ْبِن سر  194 ُعمر

، أر  ِعيلر ْهل  ْبِن إِْسامر ُر ْبُن سر ِريج ُعمر ينرور ْكر  الدِّ ُبو بر أر ْفص  ور  475 ُبو حر

ِديج  َْحرِن ْبِن قرْيس  اأْلرسر ْبِد الر  ُر ْبُن عر  369 ُعمر

لرِميج  اِحِد ْبِن قرْيس  السج ْبِد اْلور ُر ْبُن عر  120 ُعمر

يِلج  برنْكر البرجر الِِد بِن سر ِد بِن خر اِهيمر بِن حُمرم  ِد بِن إِْبرر ُر بُن حُمرم   169 ُعمر

اِِنج  ْرمر  314 عمر بن حممد بن أيب سْعد بن أَحد الكر

ن أرُبو حفص العطار ْيامر د ْبن أرَْحرد ْبن ُسلر ر ْبن حُمرم   615 ُعمر

 159 عمر بن حممد بن أيوب بن عبد القاهر بن أيب الربثا 

ْبِد اهللِ الت يم ِد بِن عر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ُر بُن حُمرم   248 يُعمر

اِديج  يرى البرْغدر ْ يِلِّ بِن حير ِد بِن عر ُر بُن حُمرم   596 ُعمر

ا اجر ور ِن ْبِن خر سر رر ْبِن حر ِد ْبِن ُعمر ُر ْبُن حُمرم   612 ُعمر

اِديج   البرْغدر
ان  س  يرى بِن حر ْ ِر بِن أرَْحردر بِن حير م  ِد بِن ُمعر ُر بُن حُمرم   156 ُعمر

ى ْبن ف وز ر ْبن ُموسر ِميج  ُعمر رِّ  362 أرُبو حفص امْلُخر

 448 عمران بن خالد بن طليق بن عمران بن حصني اخلزاعي

ط انُ  اِ  القر و  ، أرُبو العر يج مِّ رر العر اور اُن بُن در  336 ِعْمرر

َُّ الُكويِفج  اِزيج األرْزرر ْيس  الر  ْمُرو ْبُن أريِب قر  478 عر
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ْمُرو بُن اجلرُمْوِح  لرِميج  عر  268 الس 

اِريج  ْعُقْوبر األرْنصر ْمُرو بُن احلراِرِث بِن ير  583 عر

يج  ِ ِْ نر البر ، أرُبو ُعرْيامر ا   األرْزِديج ك  ْمُرو ْبُن حر  537 عر

د   يج أرُبو حُمرم  ِحيج امْلركِّ  اجُلمر
مرو ْبُن ِدينرار   175 األرْثرر ُ  عر

ْبِد اهللِ بنِ  ِد بِن عر ْيِب بِن حُمرم  ْمُرو بُن ُشعر ِ ج  عر اِص الُقرر ْمِرو بِن العر  121 عر

بِْيِعيج  اَّر الس  ، أرُبو إِْسحر اِِنج ْبِد اهللِ اهلرْمدر ْمُرو بُن عر  199 عر

اُبوِريج  م الن ْيسر ْبِد اهللِ ْبِن ِدْرهر ْمُرو ْبُن عر  463 عر

يج  ِ ِْ انر بن عمرو الن  ْفور  288 عمرو بن عبد اهلل بن صر

ةر  برسر ْمُرو بُن عر لرِميج عر ةر السج ْيفر الِِد بِن ُحذر  505 بِن خر

نِيز   ْحِر بِن ثر يِلِّ بِن بر ْمُرو بُن عر ُس ، عر فال  ْفص  الفر  196 أرُبو حر

ئِيج  ْيس  امْلُفالر ْمُرو ْبُن قر  301 عر

اُبْورر الن اِقدُ  ْ ِ بِن سر ِد بِن ُبكر ْمُرو بُن حُمرم   132 عر

ْبِد اهللِ ةر بِن عر ْمُرو بُن ُمر  اِديج عر يِلج امْلُرر  بِن احلراِرِث اجلرمر
 390  بِن طراِرَّ 

يج  ِ ِْ نر البر ، أرُبو ُعرْيامر  البراِهيِلج
ْرُزْوَّ  ْمُرو بُن مر  233 عر

ِِنج  م  اجلرنرِديج اليرامر
ْمُرو ْبُن ُمْسلِ  127 عر

بد امْلرِجيد، أربو امْلُِغ ة، احلرنرفيج   177 ُعمر  ْبن عر

ُة بِنْ  ِم ر افِع  عر ْهِل ْبِن رر  498 ُت سر

ِديج  ْيِس األرسر ر ِعيِد ْبِن الْضج ُة ْبُن سر نْبرسر  270 عر

ْلبِيج   الكر
ِم بِن ِعيراِض بِن ِوْزر  ُة بُن احلركر انر ور  401 عر

ِريج  ، اهلرجر ْبِديج ةر العر ِْيلر ْوُف بُن أريِب َجر  307 عر

ْسُعو ْبِد اهللِ بِن ُعْتبرةر ْبِن مر ْوُن بُن عر ِِلج عر  اهلُذر
 291 د 

ِميج  ي اُش ْبُن ُعْقبرةر ْبِن ُثلرْيب  احلرْْضر  152 عر
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ُبو إِْدِرْيسر اخلرْوالرِِنج  و، أر
ْمر  ْبِد اهللِ بِن عر يُِّذ اهللِ بُن عر  595 عر

اد   الِِح ْبِن ِزير اِهيمر ْبِن صر ى ْبُن إِْبرر  511 ِعيسر

كِيم  البر  ا حر بر ى، أر ى ْبنر أريِب ِعيسر ي  ِعيسر ِ ِْ 411 

اِِنج   احلرر 
ابِت  اَِلِ بِن ثر ةر بِن سر فالرمر ى بُن سر  543 ِعْيسر

اِِنج  ،عيسى ْبن سليامن ْبن دينار اِرِميج اجلُْرجر ْيبرةر الد   415 أرُبو طر

 21 عيسى بن عبد الرَحن بن معاِل بن أَحد أبو حممد املقديس

اِِل  عر َْحرِن ْبِن مر ْبِد الر  ى ْبُن عر رد   ِعيسر ُم  ْبِن َحر ارُ امْلُطرعِّ ْمسر  110 السِّ

اِديج  اِح البرْغدر اُودر بِن اجلرر  ى بِن در يِلِّ بِن ِعْيسر ى بُن عر  150 ِعيسر

ْرِقنْديج  مر ر الس  ْمِرو بِن أرْعنير ةر بِن عر ْزر ب اِس بِن َحر رر بِن العر ى بُن ُعمر  115 ِعيسر

اَّر  ى ْبُن ُيوُنسر ْبِن أريِب إِْسحر بِيِعيج  ِعيسر  120 الس 

الِك  أرُبو  اِريج الُكويِفٌّ مر اُن اْلِغفر ْزور  381 غر

ْحبِيج  اِميج الر  ر  الش  ْعفر  265 ِغيراُث ْبُن جر

= فاطمة بنت  ْبن عيل بن احلسن ابن عساثرالقاسم بن عيل فاطمة بنت 

 عساثر

176 

اِسمِ  ْبِد اهللِ بِن أرَْحردر بِن القر ُة بِنُْت عر مر
انِي ةُ  فراطِ ِقْيل  اجُلْوْزدر  320 بِن عر

اِجِح ْبِن بفاِلل  امْلرْقِديِسج  ِض ْبِن رر رر ْبِن ِعور ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُة بِنُْت عر مر
 602 فراطِ

ط اِف  ِْد ْبِن أرَْحردر ْبِن أريِب عر ِيِل ْبِن َحر ِد ْبِن َجر ُة بِنُْت حُمرم  مر
ي ةُ  فراطِ

احِلِ  403 الص 

يلّ  يفرج بن عر احِلِ الح بن زعيم اجليتي الص   337  بن صر

ِ ج  اِج الُقرر ُد ْبُن احلرج  ْرقر  249 فر

اِريج  ْيس  األرْنصر ُة بُن ُعبرْيِد بِن نرافِِذ بِن قر الر  526 فرضر

ْضُل بُن احلُبراِب  ةر الفر لِْيفر ْمرِ  أرُبو خر ِحيج عر ْيب  اجُلمر ِد بِن ُشعر  484 و بُن حُمرم 

ّي الفضل ْبن احْلُ  ن، أرُبو املجد احِلْم ر ْيامر اِهيم ْبن ُسلر نْي ْبن إِْبرر  499 سر
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اِِنج  ْصبرهر
ِْ  األر ب اِس بِن نر ْضُل بُن اخلرِصيِب بِن العر  632 الفر

اِصم  الت ِميِميج  ِد بِن أريِب عر ِر بِن حُمرم  ْعفر ْضُل بُن جر  500 الفر

ْمِرو بِن َحر ادِ  نْي  عر ثر ْضُل بُن دا ِ ج الت ْيِميج  الفر ْ   الُقرر  136 بِن ُزهر

ُج  اِهْيمر األرْعرر ْهِل بِن إِْبرر ْضُل بُن سر ا ِ  الفر ، الر  اِِنج سر  460 اخلُرر

 194 حممد بن أَحد، أبو سْعد األصبهاِن بنالفضل ْبن عيل بن أَحد 

اِ ِّ  قر ى الر  ْضِل ْبِن ِعيسر  420 اْلفر

ينر ى السِّ ْضُل بُن ُمْوسر ِزيج  اِِنج الفر  555 امْلرْرور

يج  ِ ِْ ةر البر  بِن طرْلحر
نْيِ ْيُل بُن ُحسر  613 ُفضر

يج  ِ ِْ نر البر ْيامر ، أرُبو ُسلر يج ِ ْ نر النجمر ْيامر ْيُل ْبُن ُسلر  172 ُفضر

ْيِميج الت ِميِميج  و اْلُفقر ْمر  ْيُل ْبُن عر  465 ُفضر

بِّ  ِرْير  الض  انر بِن جر ْزور ْيُل بُن غر  153 يج ُفضر

اِ ج  قر ، الر  رج  األرغر
ْرُزْوَّ  ْيُل بُن مر  536 ُفضر

اِعيج  ِة اخلُزر نر ْبِن أريِب املُِْغ ر ْيامر ْيُح ْيُن ُسلر  562 ُفلر

اُبْوِريج  رر بِن أرَْحردر الن ْيسر ِقيِه ُعمر ْبِد اهللِ اْبِن الفر  عر
ْعد  ْيِخ أريِب سر اِسُم اْبُن الش   314 القر

 321 يِب املنذر أَحد ْبن حممد ْبن أَحد ْبن منصور القزوينيالقاسم ْبن أر 

ِِنج   الُعرر
ريِ   ِم ْبِن ثر اِسُم ْبُن احلركر  155 القر

ينِ  ِر ْبِن نرْجِم الدِّ ف  الِب  امْلُظر يِن أريِب غر ْدِر الدِّ ْيِخ بر اِسُم ْبُن الش   154 اْلقر

ِد ْبِن مُ  ب اِس ْبِن حُمرم  اِسُم ْبُن العر ِ ج اْلقر رب  الُقرر تِِّب ْبِن أريِب هلر  485 عر

 397 القاسم بن الفضل بن أرَْحرد بن أرَْحرد بن حممود الرّيقفّي األصبهاِن

اِِنج  ْصبرهر
ْضِل األر اِحِد بِن الفر ْبِد الور ْضِل بِن عر اِسُم بُن الفر  258 القر

ِعيج  ْبذر
اِِنج اخْلِ  616 القاسم بن الوليد اهلرْمدر

اِسُم  اِميج القر َْحرِن الش  ْبِد الر   335 بُن عر
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 138 القاسم بن ثري  بن النعامن اإلسكندراِن

ْيِق  دِّ ْكر  الصِّ ِد بِن أريِب بر اِسُم بُن حُمرم   300 القر

القاسم بن حممد بن يوسف بن احلافظ زثي الدين حممد بن يوسف 

 الربزاِل

23 

ةر ا ، أرُبو ُعْرور ةر اِسُم ْبُن َُمرْيِمرر اِِنج القر  120 هلرْمدر

القاسم ْبن هاشم ْبن سعيد ْبن سعد ْبن عبد اهلل  ْبن سيف ْبن حبيب 

ارُ  ْمسر  السِّ

495 

اِئيج  ور ِد بِن ُسْفيرانر السج ُة بُن ُعْقبرةر بِن حُمرم  بِْيصر  438 قر

ُدْويِسج  ةر الس  ترادر ةر بِن قر امر ُة بُن ِدعر ترادر  185 قر

ِعيِد بْ  ِفيج ُقترْيبرُة ْبُن سر  الري قر
ِيِل ْبِن طرِريف   127 ِن َجر

ُدْويِسج   الس 
الِد  ُة بُن خر يج  ُقر  ِ ِْ  177 البر

يِلج األرَْحريِسج   البرجر
نْي  اِز   ُحصر ْيُس بُن أريِب حر  198 قر

ُي  ْعد  امْلركِّ ْيُس ْبُن سر  595 قر

ِريج  ةر اجلرْحدر اِمُل بُن طرْلحر  191 ثر

ريُِ  ْبُن ُعبرْيدِ  ِجيج  ثر ْ   امْلرْذحر  577 ْبِن ُنمر

اِويج  هر ِميج الرج ةر احلرْْضر ريُِ  بُن ُمر   591 ثر

ةر احْلراِرثِيج اْلُكويِفج  رر بر  415 ُثْرُز ْبُن ور

ْضِل  ، ُأ ج الفر يِلل ْبِد اهللِ ْبِن عر  ْبِن عر
يِلِّ ْبِن اخلرِْضِ اِب ْبِن عر ه  ْبِد الور ُة بِنُْت عر ِرْيمر ثر

 ِشي ةُ الُقرر 

355 

يج  ِ اتِع  احِلْم ر ْعُب بُن مر  328 ثر

ُدويِسج   الس 
ِعيد  ِحُق ْبُن َُحرْيِد ْبِن سر  109 الر

د ْبن أَحد، أبو القاسم الت ميمّي   559 الحق ْبن حُمرم 
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ْبِد امْلُط لِِب  ب اِس ْبِن عر ْبِد اهلل ِ ْبِن اْلعر ُة بِنُْت عر  141 ُلبرابر

ُن ْبُن عر  ايِبج ُلْقامر ص   520 اِمر  الور

ِ ج  ْيم   الُقرر ْيُث ْبُن أريِب ُسلرْيم  ْبِن ُزنر  328 الل 

اِهيمر البرانِيرايِسج  يِلِّ بِن إِْبرر الُِك بُن أرَْحردر بِن عر  273 مر

ْ ِ ْبِن اخِلْمِس الت ِميِميج  الُِك ْبُن ُسعر  543 مر

يِل  ن بن مّرة الن ْهشر ْيامر الك بن ُسلر  335 مر

ِويج أبو عبد الرَحن  نر اهلررر ْيامر الُِك ْبُن ُسلر ُ مر ْعِديج امْلُف رسِّ  334 الس 

طِي ةر  اِمر  أرُبو عر : اْبُن أريِب عر ِقيلر ، ور اِمر  الُِك ْبُن عر اِِنج اْلُكويِفج  مر اِدِعيج اهْلرْمدر  116 اْلور

اِِنج  ذر انر الكويف اهلمر س  الك بن حييى، أبو غر  496 مر

هْلراِِنج مر 
كِيج اأْلر ْكسر راِمرر الس   590 الُِك ْبُن  ر

ْهُرُزوِريج  انر الش  يِلِّ بِن فرتحر ِن بِن أرَْحردر بِن عر ُك بُن احلرسر  181 امْلُبرارر

دقة ْمسار اخلّبازاملبارك ْبن املبارك ْبن صر  545 ، أرُبو الفضل البغدادّي السِّ

ِك بِن هِ  ُك بُن امُلبرارر  177 برِة اهللِ اْبِن امْلرْعُطوِش احلرِريِميج امْلُبرارر

ْبِد اهللِ  اِسِم بن أرَْحردر بِن عر ْبِد اجلرب اِر بن أرَْحردر بِن القر ُك بُن عر  امْلُبرارر
نْيِ أرُبو احلُسر

، اْبُن الطجُيوِريِّ  يِفّ ْ ر اِدّي، الص   البرْغدر

211 

اِسمِ  يِلِّ ابِن أريِب القر ُك بُن عر اِديج  امْلُبرارر يِلِّ بِن أريِب اجُلوِد البرْغدر ِك بِن عر  262 امْلُبرارر

ازُ  ِز احلرِريميج القز  يِلّ ابن امُلطررِّ نْي، أرُبو عر يِلّ ْبن احْلُسر  274 املبارُك ْبن عر

ِ ج  ي ةر الُقرر ةر بِن أريِب ُأمر الر ُك بُن فرضر  395 ُمبرارر

 اهلر 
  ْ ِعيِد بِن ُعمر اِِنج ُجرالُِد بُن سر  169 ْمدر

اِِنج اليراِميج  ِع اهلرْمدر رِّ  329 حُمرارِضُ ْبُن امْلُور

اِئيج   امْلرنْدر
د  يِلِّ بِن حُمرم  ب اِس أرَْحردر بِن بختيرار بِن عر ُد اْبُن أريِب العر  588 حُمرم 

رر بِن حُمر  ى أرَْحردر بِن ُعمر رر ابِن أريِب ِعْيسر ْكر  ُعمر ُد ابُن أريِب بر ِد بِن أرَْحردر بِن أريِب حُمرم   173م 



 الفهارس الفنية

 

 768 
 

 الصفحة ُمَلالَع

ى امْلرِدْينِيج   ِعْيسر

يِلل الُقْرُطبِّي   أرَْحردر بِن عر
ر  ْعفر ُد ابُن أريِب جر  499 حُمرم 

اِِنج  ْكر املْرْعدر ن ْبن ُسليامن، أبو بر  354 حممد اْبن أريِب نِ حممد ْبن احلرسر

ِة ِعزِّ الدِّ  اِ  اْلُقْدور ُد اْبُن اإِلمر رر حُمرم  ْيِخ أريِب ُعمر ْبِد اهللِ اْبِن الش  اِهيمر ْبِن عر يِن إِْبرر

ةر امْلرْقِديِسج  امر ِد ْبِن ُقدر ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم   حُمرم 

523 

يج  ِ  الط ربر
نُْصور  ِن بِن مر اِسِم ِهبرِة اهللِ بِن احلرسر ُد اْبُن احلرافِِظ أريِب القر  580 حُمرم 

د  اْبُن  يج حُمرم  ْهِر امْلِزِّ ِك ْبِن أريِب الز 
ْبِد امْلرلِ َْحرِن ْبِن ُيوُسفر ْبِن عر ْبِد الر  ثِيِّ عر الز 

ْلبِيج   اْلكر

125 

، اْبن الن ْريِسِّ  ْسُنونر ِد بِن أرَْحردر بِن حر ِْ  أرَْحردر بِن حُمرم  ْيِخ أريِب نر ُد اْبُن الش   423 حُمرم 

اِِض أريِب  د اْبُن القر ِ ج حُمرم  ِزيِز الُقرر ْبِد العر يِلِّ بِن عر يرى بِن عر ْ ِل حير ض   524  امْلُفر

ْبِد اهللِ امْلرِدينِيج  انر ْبِن عر ُد ْبُن أربر  245 حُمرم 

لرِميج  انر السج اِن بِن ِعْمرر ُد بُن أربر  448 حُمرم 

لرِميج  ِديل السج اِهْيمر بِن أريِب عر ُد بُن إِْبرر  551 حُمرم 

ْبِدّي حُمر  َْحرِن العر ْبِد الر  ِعيِد بِن عر اِهيمر بِن سر ُد بُن إِْبرر  638 م 

ْيبريِلج  ْضِل الد  ْبِد اهللِ بِن الفر اِهْيمر بِن عر ُد بُن إِْبرر  560 حُمرم 

انر ْبِن امْلُْقِرِئ  اذر اِصِم ْبِن زر يِلِّ ْبِن عر اِهيمر ْبِن عر ُد ْبُن إِْبرر  158 حُمرم 

ّر حممد بن إبراهي احْلراِِنج م بن عيّل، أبو ذر  429 الص 

طِيج  ، األرْنامر اِديج وزر البرْغدر اِهيمر بِن نرْ ُ ُد بُن إِْبرر  156 حُمرم 

انر األرْنبراِريج  ِد بِن اهلرْيريرِم بِن ِعْمرر ِر بِن حُمرم  ْعفر ُد بُن أريِب أرَْحردر جر  238 حُمرم 

ِعيلر رر  ُد ْبُن أريِب إِْسامر لرِميج حُمرم   السج
 628 اِشد 

ِ ج  يِق الُقرر دِّ ْكر  الصِّ ُد بُن أريِب بر  583 حُمرم 

لرِف اْبن النجوِر البرْلِخيج  ْكر  بِن أرَْحردر بِن خر ُد بُن أريِب بر  240 حُمرم 
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ةر ْبِن أرَْحردر ا اِئِم ْبِن نِْعمر ْبِد الد  ْكِر ْبِن أرَْحردر ْبِن عر ُد ْبُن أريِب بر  304 مْلرْقِديِسج حُمرم 

ِميج  د  د    امْلُقر  بِن ُمقر
ِ
طراء يِلِّ بِن عر  بِن عر

ْكر  ُد بُن أريِب بر  143 حُمرم 

 476 الصاحلي حممد بن أيب بكر بن حممد بن طرخان

اِِنج  ر   الكر
 ِْ  بِن أريِب نر

ْيد  ُد بُن أريِب زر  166 حُمرم 

يِلل أرَْحردر بِن عر  ُد بُن أريِب عر اِِنج حُمرم  ْفص  اهلرْمدر رر بِن حر ِد بِن ُعمر َْحرِن بِن حُمرم   489 ْبِد الر 

ِزيدر الت ِميِميج  ِزيدر ْبِن ِسنراِن ْبِن ير ةر ير ْرور ُد ْبُن أريِب فر  635 حُمرم 

اِريِسج  ِزيِز الفر ْبِد العر  عر
ْسُعود  ُد بُن أريِب مر  256 حُمرم 

ْرماِنج ا حممد بن أيب يعقوب إسحاَّ بن منصور
 143 لكِ

ْدنرانر  رأرُبو عر رر امْلُطره  ْيِخ أريِب ُعمر ُد بُن أرَْحردر اْبِن الش  ار   حُمرم  ِعيج  بن أريِب نِزر بر  360 الر 

ْبِد اهلل ِ اْبُن  يِن أرُبو عر ْمُس الدِّ اِِل، شر  اْبِن أريِب امْلرعر
ِ
اء ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن أريِب اهْلرْيجر حُمرم 

ر   يج الز 
احِلِ  اِد احْلرِريِرُي الص 

131 

ْرب   ْ  بن حر ْيريرمة ُزهر ائّي  حممد بن أَحد بن أيب خر  274 الن سر

ِويج   الن سر
ْون  ُد بُن أرَْحردر بِن أريِب عر  503 حُمرم 

 ، اِديج اَّر البرْغدر ِن بِن إِْسحر ُد بُن أرَْحردر بِن احلرسر يِلل حُمرم  اِف أرُبو عر و   168 اْبُن الص 

 ، بِّيج ِعيلر الض  اِسِم بِن إِْسامر ُد بُن أرَْحردر بِن القر نْيِ حُمرم  اِميِلج أرُبو احلُسر  636 امْلرحر

ْبِد اهلل ِ  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن الن ْْضِ ْبِن عر ْكر  امْلرْعنِيج  ْبنِ حُمرم  ، أرُبو بر ب   180 ُمْصعر

ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن متر اِ  ْبنِ  يج  حُمرم 
احِلِ ج الص   الت يلِّ

ان  س   178 حر

يِّ بِن الِغْطِريِف  ِ اِسِم بِن الرس   بِن القر
نْيِ ُد بُن أرَْحردر بِن ُحسر  247 حُمرم 

 احِلِ يِّ 
ْبِد اهللِ بِن ِسنران  يِلِّ بِن عر انر بِن عر ْدر ُد بُن أرَْحردر بِن َحر  638 حُمرم 

ْدر  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن َحر وِذيج حُمرم  رج ى امْلرْرور  542 انر ْبِن ِعيسر

اِرِقيج  ْكر  اْلفر ِد ْبِن أريِب بر الِِد ْبِن حُمرم  ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن خر  638 حُمرم 

ِفيج  ِحيِم الري قر ْبِد الر  انر ْبِن عر ْعدر اِشِد ْبِن مر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن رر  555 حُمرم 
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فال  الدِّ  د بن أرَْحد بن سر ِريج حُمرم   518 ينرور

ْيبراِِنج  بر الش 
ْغلِ ْيبرانر ْبِن تر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن شر  308 حُمرم 

 474 حممد بن أَحد بن عبد الرَحن بن حممد بن عياش الصاحلي

 517 حممد بن أَحد بن عبد اهلل، أبو الفضل املروزّي 

لِْيِد بِن احلر  نر بِن الور ُد بُن أرَْحردر بِن ُعرْيامر لرِميج حُمرم  ِم بِن أريِب احلرِدْيِد السج  340 كر

د بن أَحد بن عريامن بن قايامز الذهبي  23 حمم 

ْكر   ُبو بر يِلل أر ُد بُن أرَْحردر بِن عر اِِنج حُمرم  ْصبرهر
ارُ األر ْمسر  426 السِّ

ْيل  امْلرْحبويِبج  ُبوِب بِن ُفضر ُد بُن أرَْحردر بِن حمر  599 حُمرم 

ُد بُن أر  اِديج حُمرم  ِزيدر البرْغدر ْبِد اهللِ بِن ير ْزَِّ بِن عر ِد بِن أرَْحردر بِن رر  344 َْحردر بِن حُمرم 

لِّمُ   ْبِن احْلراِرِث امْلُعر
نْيِ ِد ْبِن احْلُسر ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم   232 حُمرم 

ْيهِ  ور ْدر ، أبو بكر  حممد بن أَحد بن حممد بن َحر عِ الطجويِسج  248 ّي امْلُط وِّ

اِِنج أرُبو طراِهر   ْصبرهر
ِحْيِم األر ْبِد الر  ِد بِن عر ُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  اتُِب  حُمرم   245 الكر

الِِد بِن  ْمِرو بِن خر ِن بِن ُعبرْيِد بِن عر سر رر بِن حر ِد بِن ُعمر ُد بُن أرَْحردر بِن حُمرم  حُمرم 

لرِميج  يِل السج فر  الرج

450 

 546 بن حممد بن حممد بن إبراهيم التميمي السليطيحممد بن أَحد 

اِويج  اِرِ  املْرْردر ِد ْبِن أريِب املْركر يرى ْبِن حُمرم  ْ ِد ْبِن حير ُد ْبُن أرَْحردر ْبِن حُمرم   157 حُمرم 

 336 حممد بن أَحد بن حممد، أبو احلسن ابن احل  اِس البغدادّي 

 ِ ِْ ُد بُن أرَْحردر بِن نر الويهحُمرم  ِد بِن خر  بِن حُمرم 
نْيِ ْتِح ُحسر ،  بِن أريِب الفر اِِنج ْصبرهر

األر

الرِِنج  ْيدر  الص 
ر  ْعفر  أرُبو جر

144 

اِحيج  ير اِ  الرِّ و  ِزيدر بِن أريِب العر ُد بُن أرَْحردر بِن ير  512 حُمرم 

اِميج  ُد بُن إِْدِرْيسر بِن إِيراس  الس   196 حُمرم 

ُد ْبُن إِ  اِِنج حُمرم  اغر  الص 
ر  ْعفر اَّر ْبِن جر  315 ْسحر
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ْبد اهلل   دُ أرُبو عر اَّر  بنُ  حُمرم  ْ إِْسحر ِد بِن حير ْبِديج ْبِن حُمرم  ةر العر نْدر اِِنج  يرى بِن مر ْصبرهر
 355 األر

ِِنج   امْلردر
ار  اَّر ْبِن يرسر ُد ْبُن إِْسحر  268 حُمرم 

اَِلِ بِن ير  ُد بُن أرْسلرمر بِن سر  473 ِزْيدر الكِنِْديج حُمرم 

لرِويج  يِلل العر ِر ْبِن  أرُبو عر ْعفر ى ْبِن جر اِهيمر ْبِن ُموسر ِعيلر ْبِن إِْبرر ُد ْبُن إِْسامر حُمرم 

نْيِ  يِلِّ ْبِن احْلُسر ِد ْبِن عر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب   حُمرم   ْبِن عر

517 

بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن ن جعفر بن ابراهيم عيل بسامإحممد بن 

 جعفر بن أيب طالب

477 

ُمرة األرَْحريِسج  ِعيل ْبن سر  146 حممد ْبن إِْسامر

ُسْويِسج  ْتِح الط رر ِد بِن أريِب الفر ِعْيلر بِن حُمرم  ُد بُن إِْسامر  529 حُمرم 

ْضل ا د ْبن اْلفر ِعيل ْبن حُمرم  د ْبن إِْسامر اِِن حُمرم   279 لت ِميِمّي اأْلرْصبرهر

ييِلج   الدِّ
ْيك  ِدْينرار  ِعيلر ْبِن ُمْسلِِم ْبِن أريِب ُفدر ُد ْبُن إِْسامر  245 حُمرم 

ن بن ُخداداذ البراقفالرِِن  ِن بِن أرَْحردر بِن احلرسر ُد بُن احلرسر  305 حُمرم 

ْضِل  نِ أرُبو الفر ُد بُن احلرسر نْيِ  حُمرم  اِزينِيِّ  اْبنِ  بِن احلُسر  500 امْلرور

ةر  الر بر ِن ْبِن زر ُد ْبُن احلرسر ِِنج  حُمرم  ِن امْلردر ، أرُبو احلرسر ِ ج امْلرْخُزوِميج  489 الُقرر

انر  انر بن احلسن بن ِمْهرر ْبدر يِفج ، حممد بن احلسن بن عر ْ ر  255 أبو بكر الص 

اِِنّ  كر األرْصبرهر ِن بِن ُفورر ُد بُن احلرسر  39 حُمرم 

ة الل ْخِميج  ادر ِن بِن ُقترْيبرة بن ِزير ُد بُن احلرسر  158 حُمرم 

اِمِريج  اِهْيمر العر  بِن إِْبرر
نْيِ ُد بُن احلُسر  473 حُمرم 

ْزِوينِيج   بِن أرَْحردر بِن اهلرْيريرِم القر
نْيِ ُد بُن احلُسر  236 حُمرم 

ِن بِن اخلرلِْيِل   بِن احلرسر
نْيِ ُد بُن احلُسر اُبْوِريج حُمرم   357 الن ْيسر

ِميج  ْفص  اخلررْيعر نْيِ بِن حر ُد بُن احلُسر  608 حُمرم 

يِلّ بن بكران ن بن عر ِد ْبِن احْلرسر نْي بن حُمرم  ُد بن احْلُسر  400أبو عيل، املعروف ، حُمرم 
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 باجلراِزِريِّ 

نْيِ  ْضل أرُبو احلُسر ِد بِن الفر  بِن حُمرم 
نْيِ ُد بُن احلُسر ط اُن، احُمرم  ، القر اِديج لبرْغدر

َّ  األرْزرر

134 

 608 أبو منصور، حممد بن احلسني بن هريسة

رُ  اِديج الت ام  نر البرْغدر يِّ ْبِن ُعرْيامر ِ ُد ْبُن الرس   620 حُمرم 

اِرّي  ةر األرْنصر ةر اْبن أريِب ُلْقمر ْزر ْعِد بِن َحر يِِّد بِن فراِرس بن سر ُد بُن الس   524 حُمرم 

يج حُمر  ِ ِْ اِسم البر ِر بِن قر ْعفر ِد بِن جر ُد بُن الط يِّب بِن حُمرم   163 م 

ب اِس اللِّيِفيج  ُد ْبُن العر  170 حُمرم 

اِِنج  ْصبرهر
ُ  األر ب اِس ْبِن أريجوبر األرْخرر ُد ْبُن اْلعر  379 حُمرم 

ير  ْ ا بِن حير ِري  ثر ِد بِن زر ب اِس بِن حُمرم  ُد بُن العر اِديج حُمرم   264 ى البرْغدر

ْيب   اِِنج أرُبو ُثرر ْيب  اهلرْمدر  بِن ُثرر
ِ
فالرء ُد بُن العر  247 الُكويِفج  حُمرم 

اِديج  َُّ البرْغدر  األرْزرر
ُْمْود  ِج بِن حمر رر ُد بُن الفر  350 حُمرم 

اِعدِ  ب اِس الص  ِد بِن أريِب العر ْضِل بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ُد بُن الفر  503 يج حُمرم 

لرِميج  ِة السج ةر بِن امْلُِغْ ر ْيمر اَّر بِن ُخزر ِد بِن إِْسحر ْضِل بِن حُمرم  ُد بُن الفر  186 حُمرم 

ْبِد اهللِ اِسِم الطجويِسج  أرُبو عر ُد بُن القر ِد بِن أرْسلرمر حُمرم  اِدُ  حُمرم   473 ، خر

ْكر   ُبو بر ار  بن أر اِسِم بِن برش  ُد بُن القر  180 امْلُْقِرُئ الن ْحِويج  األرْنبراِريِّ حُمرم 

يج  ِ ِْ  البر
فال د  اِسِم بِن خر ُد بُن القر  368 حُمرم 

ْبد الرَحن ْبن حسان القر  اهلاشمي د بن املتوثل ْبن عر  158 حُمرم 

نرِزيج  ْيِس بِن ِدْينرار  العر ُد بُن امْلُريرن ى بِن ُعبرْيِد بِن قر  129 حُمرم 

 131 حب عبد اهلل بن أَحد بن حممد بن ابراهيم السعدي املقديسحممد بن امل

ِ ج الت ْيِميج  ْيِر الُقرر ْبِد اهللِ ْبِن اهلُدر ِدِر بِن عر ُد بُن امْلُنْكر  114 حُمرم 

برْيِديج  اِمر  الزج لِيِْد بِن عر ُد بُن الور  520 حُمرم 



 الفهارس الفنية

 

 773 
 

 الصفحة ُمَلالَع

ْبِد اهللِ  يج أرُبو عر ُد بُن أر ْ حُمرم  ْيس  ْوبر بِن حير يِلج  يرى بِن رُضِ اِزيج  البرجر  486 الر 

ِميج  اِصل  احلرْْضر ْ ِ ْبِن ور ُد ْبُن ُبكر اِِن ، حُمرم  ، األرْصبرهر اِديج نْيِ البرْغدر  348 أرُبو احلُسر

اِدي آِ   ْبِد اهلل ِ اْلور ، أرُبو عر ْييِسج اِسم  القر د  ْبِن قر ابِِر ْبِن حُمرم  ُد ْبُن جر  280 حُمرم 

يج  رِّ امر اثِر  الس  ْهل بِن شر ِد بِن سر ِر بِن حُمرم  ْعفر ُد بُن جر ْكر  ، حُمرم  ُبو بر اِئطِيج  أر  314 اخلررر

ةر البغدادّي  الر ر ْبن حممد ْبن فرضر مّي ، حممد ْبن جْعفر ْكر األردر ُبو بر  252 البغدادّي، أر

ر ْبن حممد ْبن ثامل احلْضميج  انأرُبو العّبا، حممد ْبن جْعفر ه   549 س، ابن الد 

اُبْوِريج  ر  الن ْيسر طر ِد بِن مر ِر بِن حُمرم  ْعفر ُد بُن جر و، حُمرم  ْمر  ثِّي أرُبو عر  172 امْلُزر

 506 ناْص الدين، حممد بن حاز  بن عبد الغني بن حاز  املقديس

ْرب  اخلرْوالرِِنج  ُد بُن حر ، األربْ ، حُمرم  ْبِد اهللِ احِلْمِ،ج ْيِديِّ أرُبو عر بر اتُِب الزج ُش، ثر  594 رر

 413 حممد بن حسان بن ف وز الشيباِن األزرَّ

 255 أبو بكر املقرئ، صاحب خلف بن هشا ، حممد بن َحاد بن بكر بن َحاد

ِ ج  ِْيل  الُقرر ةر بِن أريِب َجر فالرمر ِد بِن أرَْحردر بِن سر ةر بِن حُمرم  ْزر ُد بُن َحر  192 حُمرم 

ِد بْ  ِريِّ حُمرم   امْلرْعمر
 441 ِن َُحرْيد 

ي انر الت ِميِميج  ُد بُن َُحرْيِد بِن حر  272 حُمرم 

اِعيج  ِ بِن ُأنرْيس  الُقضر ُد بُن َِحْ ر  331 حُمرم 

ْعِديج  اِز   الت ِميِميج الس  ُد بُن خر  196 حُمرم 

ازُ  الِد بن يِزيد اخلرر  د بن خر  478 حُمرم 

ُد بُن خر  ِِلج حُمرم  و  ا   امْلُحر  401 لرِف بِن امْلرْرُزبراِن بِن برس 

بِّيج  ةر الض  قر در ي انر بِن صر  بِن حر
لرف  ُد بُن خر  516 حُمرم 

ى امْلرْقِديِسج  اِجِح بِن بفاِلرِل بِن ِهفالرِل بِن ِعْيسر لرِف بِن رر ُد بُن خر  638 حُمرم 

ْيد  الُقشر  افِِع بِن أريِب زر ُد بُن رر يج حُمرم  ِ ْ 441 

ِن ْبِن ُيوُنسر  رر ْبِن احْلرسر اِهيمر ْبِن ُعمر  ْبِن إِْبرر
ِ
اء جر ُد ْبُن رر ِر اْبُن أريِب ، حُمرم  ْعفر  200أرُبو جر
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اِِنج  ْصبرهر
ْتِح األر  الفر

 األرهْلراِِنّ 
اد  ُد ْبُن ِزير  331 حُمرم 

ِحيج  ِ ج اجلُمر  الُقرر
اد  ُد بُن ِزير  246 حُمرم 

ُد  ايِبِّ اهلراِشِميج حُمرم  اِد بِن األرْعرر  180 بُن ِزير

اِرّي  ْ   األرْنصر ْعِد بِن ُمفلح بن ُنمر ْبِد اهللِ بِن سر ْعِد بِن عر ُد بُن سر  542 حُمرم 

ْويفّ  ن ْبن عطية العر ْعد ْبن حممد ْبن احلرسر  648 حممد ْبن سر

ف ق بنِ   امْلُور
ِ
اء ِعْيِد ابِن أريِب البقر ُد بُن سر اُبوِريج  حُمرم  يِلِّ اْبن اخلرازِن الن ْيسر  249 عر

ْبِد اهللِ البراِهيِلج  ةر بِن عر لرمر ُد بُن سر  259 حُمرم 

يج  ِ ِْ ُد ْبُن ُسلرْيم  اْلبر اِسبِيج ، حُمرم   الر 
ل   449 أرُبو ِهفالر

ِديج  بِيب  األرسر نر بِن حر ُد بُن ُسلرْيامر  266 حُمرم 

نر  ُد بُن ُسلرْيامر ِعيج  حُمرم  بر ْعُقْوبر الر   192 بِن ُيْوُسفر بِن ير

يج  ِ ِريِح بن حكيم بن هرمز الُعْكربر الِِح ْبِن ذر ُد ْبُن صر  554 حُمرم 

ْيد   انِِئ ْبِن زر الِِح ْبِن هر ُد ْبُن صر اُبوِريج ، حُمرم  اَُّ الن ْيسر ر  ر  الور ْعفر  480 أرُبو جر

ْبِد البراِقي بِن أرَْحر  ُد بُن عر اِديج حُمرم  نر البرْغدر ْلامر ْتِح ، در بِن سر ُبو الفر  168 اْبُن البرطِّيِّ  أر

ِجيج  ِد اخلرْزرر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ِد بِن عر ْبِد البراِقي بِن حُمرم  ُد بُن عر ْكر  ، حُمرم  ُبو بر  أر
، اِريج ْستران األرْنصر اِِض امْلررر  قر

160 

ْبِد البراِقي بِن حُمرم   ُد بُن عر وِريج حُمرم  ْبِد اهللِ، ِد بِن ُيرس الدج ارُ  أرُبو عر ْمسر  476 السِّ

ّبّي  د الض  ْبد اجلّبار ْبن حُمرم  د ْبن عر اِِنج  حُمرم   510 األصبهاِن أبو العفالء، الُفْرسر

 180 حممد بن عبد احلافظ بن عبد املنعم بن غازي بن عمر املقديس

ا َْحرِن الس  ْبِد الر  ُد بُن عر ِويج حُمرم   592 ِميج اهلررر

اِريج  ْيىلر األرْنصر َْحرِن ْبِن أريِب لر ْبِد الر  ُد ْبُن عر  193 حُمرم 

اِديج  ا البرْغدر ِري  ثر َْحرِن بِن زر ْبِد الر  ب اِس بِن عر َْحرِن بِن العر ْبِد الر  ُد بُن عر  263أرُبو ، حُمرم 
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لُِّص   طراِهر  امْلُخر

ْبِد الر   ُد بُن عر اِمِريج حُمرم  ِ ج العر ِة بِن احلراِرِث بِن أريِب ِذْئب  الُقرر  263 َْحرِن ْبِن امْلُِغْ ر

اُبوِريج  ر  الن ْيسر ْعفر ِد بِن جر ِد بِن أرَْحردر بِن حُمرم  َْحرِن بِن حُمرم  ْبِد الر  ُد بُن عر أرُبو ، حُمرم 

ُروِذيج  نْجر  الكر
ْعد   سر

126 

ِميج حممد بن عبد الرَحن بن حممد  ْرزر  608 بن عبد اهلل بن أيب سليامن العر

 21 حممد بن عبد الرحيم بن عباس القر  الدمشقي ابن الن ْشِو احلريري

ْتِح  ُبو الفر ِ ج أر ْتِح اْلُقرر ب اِس ْبِن أريِب اْلفر ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن عر  135 حُمرم 

بْ  ِحيِم ْبِن عر ْبِد الر  ُد ْبُن عر اِحِد ْبِن أرَْحردر حُمرم  لِ  ِد اْلور امر ْبِد اهللِ اْبُن اْلكر  أرُبو عر

 امْلرْقِديِسج 

523 

اِميج  انر اجلُذر ْعدر َْحرِن بِن ُعبرْيِد بِن سر ْبِد الر  فالرِ  بِن عر ْبِد الس  ُد بُن عر  192 حُمرم 

ارِس  البرغْ  ُبو ير ْبِد اهلل ِ، أر ِزيِز ْبِن عر ْبِد العر ُد ْبُن عر اِديج حُمرم   240 در

شمس الدين ابن ، حممد بن عبد الغني بن حممد بن يعقوب بن إلياس

 قاِض حران

631 

ْيهِ  ْبُدور اِهْيمر بِن عر ْبِد اهللِ بِن إِْبرر ُد بُن عر ْكر   حُمرم  ُبو بر ، أر اِديج افِِعيج البرْغدر  362 الش 

اِهيْ  ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحردر ْبِن إِْبرر ُد ْبُن عر اِِنج حُمرم  ْصبرهر
اد  األر اَّر ْبِن ِزير أرُبو ، مر ْبِن إِْسحر

آل ْكر  اْبُن ِريذر  بر

321 

ْبِد اهللِ امْلرِدينِيج  ، أرُبو عر
ْيد  ْبِد اهللِ ْبِن أرَْحردر ْبِن ُأسر ُد ْبُن عر  534 حُمرم 

نْيِ اجلُ  ْبِد اهللِ بِن احلُسر ُد بُن عر ا، يج فِ عْ حُمرم  ور  299 ِِنِّ امْلرْعُروُف: بِاهلررر

وِخيج  رج ب اِس امْلرافر ْبِد اهلل ِ ْبِن اْلعر ُد ْبُن عر  475 حُمرم 

اِريج   األرْنصر
الِك  ْبِد اهللِ بِن أرنرِس بِن مر ْبِد اهللِ بِن امْلُريرن ى بِن عر ُد بُن عر  160 حُمرم 

اِعيج  بد اهلل بن بكر بن ُسلرْيامن اخُلزر د بن عر ن ا، حُمرم  اِِنج أرُبو احْلرسر نْعر لص 

 امْلرْقِديِسج اخلرلرنِْجيج 

544 
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اِزيج  ْكر  الر  ُبو بر ْيِه، أر ْبِد اهلل ِ ْبِن ُجوُرور ُد ْبُن عر  478 حُمرم 

ِميج  نر احلرْْضر ْيامر ْبِد اهللِ بِن ُسلر ُد بُن عر ر  ، حُمرم  ْعفر ُب: بُِمطرني   أرُبو جر  301 ، امْلُلرق 

ْكر   ُبو بر ُد بْ أر انر األعرج األصبهاِنحُمرم  اذر ْبِد اهللِ ْبِن شر  145 ُن عر

يج  ِ ِْ
ِعْيد  املِ ِحْيِم بِن سر ْبِد الر  ْبِد اهللِ بِن عر ُد بُن عر ِقيِّ ، حُمرم  ْ ْبِد اهللِ اْبُن الربر  195 أرُبو عر

ض  امْلرْقِديِسج  رر ْبِن ِعور ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُد ْبُن عر ْبِد اهلل ِ، حُمرم  ي ةر أرُبو عر  602  اْبُن ُرقر

ر   ْعفر ِد ْبِن جر رر ْبِن حُمرم  ْبِد اهلل ِ ْبِن ُعمر ُد ْبُن عر ِويج اْبُن ، حُمرم  ِريج اهْلررر ْكر  اْلُعمر ُبو بر أر

اِصم    أريِب عر

503 

يج   امُلرِّ
د  ى بن حُمرم  ْبِد اهللِ بِن ِعْيسر ُد بُن عر ننِير ، حُمرم  مر  43 املعروف اْبُن أريِب زر

ْكر   ُبو بر اِِنج أر ْصبرهر
 بِن احلراِرِث األر

نْيِ ِد بِن ُحسر ْبِد اهللِ بِن حُمرم  ُد بُن عر ، حُمرم 

ْستر   ُيعرف بُِخوْرور

307 

ْهِريج  اب  الزج ْبِد اهللِ بِن ِشهر ِم بِن ُعبرْيِد اهللِ بِن عر
ْبِد اهللِ بِن ُمْسلِ ُد بُن عر  173 حُمرم 

ْبِد  ُد بُن عر اِِنج حُمرم   اهلرْمدر
  ْ  265 اهللِ بِن ُنمر

 311 حممد بن عبد اهلل بن نم  بن خرشة الريقفي

ِويج  در ِزيدر العر ْبِد اهلل ِ ْبِن ير ُد ْبُن عر يج ، حُمرم  يرى امْلُْقِرُئ امْلركِّ ْ  238 أرُبو حير

ْبِد امْلرلِِك األرْزِديج  ُد ْبُن عر يج ، حُمرم  ِ ِْ ابِر  اْلبر  540 أرُبو جر

نُْصو اِديج ر  أرُبو مر ونر البرْغدر ُ ْ ِن بِن خر ِك بِن احلرسر
ْبِد امْلرلِ ُد بُن عر  450 حُمرم 

ْكر   ُبو بر ِويج أر انر األُمر ْبِد اهللِ ْبِن برِْشر ِد ْبِن عر ْبِد امْللك ْبِن حُمرم  ُد ْبُن عر  476 حُمرم 

انر بِن احلر  ْرور ْبِد امْلرلِِك بِن مر ُد بُن عر اِسطِيج حُمرم  ِم الور ِقْيِقيج ، كر ر  الد  ْعفر  249 أرُبو جر

د ْبن عبد املؤمن ْبن أريِب الفتح وري حُمرم   544  حممد بن مؤمن = الصج

ة  521 حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر، ابن زوج احلر 

ْبِدّي  انر العر بِيب بن ِمْهرر اِب بن حر ه  ْبد الور د بن عر  357 حُمرم 

ْغِديج حُمرم   ْكر  السج ُبو بر ى، أر اُرونر بِن ُموسر اس بن هر اِمِر ْبِن ِمْردر ْبِد ْبِن عر  261ُد ْبُن عر
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 الت ِميِميج 

اِِنج  ب ادر ْرب  العر ةر بِن حر ْبدر ُد بُن عر  566 البِي القاِض حُمرم 

يِفج  ْ ر ِ  الص  خِّ  309 حممد بن ُعبرْيد اهلل بن حممد بن الفتح بن الشِّ

اِدّي  ّي البرْغدر ِ ِ بن الرس  ِْ ُد بُن ُعبرْيِد اهللِ بِن نر اُغوِِنِّ ، حُمرم   622 أرُبو برْكِر اْبُن الز 

اِدّي  ِزْيدر البرْغدر د بُن ُعبرْيد اهللِ بِن ير اُودر امْلُنراِدي، حُمرم  ر  اْبُن أريِب در ْعفر  243 أرُبو جر

ي ةر  ُد بُن ُعبرْيِد بِن أريِب ُأمر نرافيِِسج  حُمرم   271 الط 

يج  ِ ِْ  البر
نر بِن أريِب ُسوْيد  ُد بُن ُعرْيامر  172 حُمرم 

ِ ج  ْجفالرنر الُقرر ُد ْبُن عر  291 حُمرم 

ُدويِسج  ِر   الس  ُد ْبُن ُعْقبرةر ْبِن هر  336 حُمرم 

اِِنج  قر ْيسر يِلل الغر ُد ْبُن عر  294 حُمرم 

ْكر   ُبو بر يِلِّ أر ُد ْبُن عر ب  الن ْريِسج  حُمرم  اِهيمر ْبِن ُمْصعر  488 ْبِن إِْبرر

اِحد امْلرْقِديِس  يّل بن أرَْحد بن عبد اْلور د بن عر ْخِر ، حُمرم  يِن اْبُن اْلفر شمس الدِّ

اِرّي   اْبِن اْلُبخر

264 

ِد  ْمِرو بِن حُمرم  نر عر ِد بِن أريِب ُعرْيامر ِن بِن حُمرم  يِلِّ بِن احلرسر ُد بُن عر بِن ُمنتراب حُمرم 

اِديج  نراِئِم الدقاَّ،  البرْغدر نر اأرُبو الغر  ْبُن أريِب ُعرْيامر

635 

د  البراِقرُ  ر  حُمرم  ْعفر نْيِ ْبُن  أرُبو جر يِلِّ ْبِن احْلُسر يِلِّ ْبِن أريِب طرالِب   عر  517 ْبِن عر

ُد بُن عر أرُبو طرالِب   ْتِح احلرْريِبج  يِلِّ بنِ حُمرم  اِريج  الفر  442 الُعشر

د بن عيل بن بقاء ّباك البغدادي، حُمرم   399 أرُبو البقاء ابن الس 

ْبِد اهللِ  اِئ،ُ أرُبو عر يج الص   املركِّ
ْيد  يِلِّ بِن زر ُد بُن عر  587 حُمرم 

انر البر  ْبِد اهللِ بِن ِمْهرر يِلِّ بِن عر ُد بُن عر  حُمرم 
ر  ْعفر ُبهُ غْ أرُبو جر قر اَُّ، لر ر  ، الور اِديج : در

انُ  ْدر  َحر

443 

اِِنج  ْصبرهر
ْهِدّي األر ْمِرو بِن مر يِلِّ بِن عر ُد بُن عر اُش ، حُمرم  ِعيد  الن ق   194 أرُبو سر
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د احلرِنج  د بن عيلِّ بن حمم   23 حمم 

نْيِ  ِد بِن ُعبرْيِد اهللِأرُبو احلُسر يِلِّ بِن حُمرم  ُد بُن عر ِد اْبِن  حُمرم  ِد بِن حُمرم  مر ْبِد الص  بِن عر

 امْلُْهترِدي بِاهللِ 

128 

د ْبن عيل بن حممد بن يوسف ابن العفالف يِلّ ْبن حُمرم  د ْبن عر أبو طاهر ، حُمرم 

 بن أيب احلسن

403 

ر، أرُبو رشيد الباغبان اإلصبهاِنّ  د ْبن ُعمر يل ْبن حُمرم  د ْبن عر  258 حُمرم 

ْبد الّسفال حممد ْبن عيّل  ْتح ْبن أريِب احلسن البغدادي، ْبن ِهبرِة اهللِ ْبن عر  260 أبو الفر

انر امْلراِزِِنج  يرى بِن ِسْلور ْ يِلِّ بِن حير ُد بُن عر  500 حُمرم 

ف  القر  ِزيِر بن ُمطررِّ ر أريِب الور د بن ُعمر  138 حُمرم 

اِِنج اجلُ  ْصبرهر
ْفص  األر رر بِن حر ُد بُن ُعمر  155 وِرِجِ يج حُمرم 

ي اج  اهلري اِجيج  رر ْبِن هر ُد ْبُن ُعمر  616 حُمرم 

اِقِديج األرْسلرِميج   الور
اِقد  رر بِن ور ُد بُن ُعمر  309 حُمرم 

اِديج  يِّ بِن ُمْدِرك البرْغدر ِ ْمِرو بِن البرْخرتر ُد بُن عر  243 حُمرم 

ق   ةر بِن ور مر ْلقر ْمِرو بِن عر ُد بُن عر ْيريِيج حُمرم   351 اص  الل 

 357 أبو بكر الواسطي، يعرف بابن أيب قامش، حممد بن عيسى بن السكن

اِئنِيج  ي انر امْلردر ى بِن حر ُد بُن ِعْيسر  326 حُمرم 

اِريج  اِمر  األرْنصر انر بِن ثر س  اِد بِن غر افِِل بِن نِجر انر بِن غر س  ُد بُن غر  470 حُمرم 

ريِ    ُد ْبُن ثر يج  حُمرم  ِ ِْ ْبِد اهللِ البر ، أرُبو عر ْبِديج  166 العر

ِفيج   الري قر
 
طراء ريِِ  ْبِن أريِب عر ُد ْبُن ثر  429 حُمرم 

ظِيج  ْيم  الُقرر ْعِب بِن ُسلر ُد بُن ثر  138 حُمرم 

اِسِم امْلِلرنِْجيج  ِد بِن أريِب القر ُد بُن حُمرم   200 حُمرم 

ِن  ُد بُن حُمر أرُبو احلرسر ِد اْبن الن ْريِسّ حُمرم  مر ْبِد الص  ْرب  بِن عر ِد بِن أريِب حر  545 م 
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ب اِس  ِِنج أرُبو العر ِريزر د بن احْلسن الفر د بن حُمرم   334 حُمرم 

ِن،  ِد بِن احلرسر ُد بُن حُمرم  ْضِل حُمرم  ُبور الفر اِديج أر ب اِك البرْغدر  316 اْبُن الس 

ِد ْبنِ  ُد ْبُن حُمرم  لرِميج  حُمرم   السج
ُْدون  لرِميج  َحر ةر  ،اْلعر ْكِر ْبُن أريِب طرْلحر ُبو بر  561 أر

رُ  يج الت ام  ِ ِْ ر البر ْعفر ، أرُبو جر ي انر ِد ْبِن حر ُد ْبُن حُمرم   484 حُمرم 

د ْبن شجاع ْبن أرَْحرد ْبن عيل األصبهاِن د ْبن حُمرم  اِِنج ، أرُبو حُمرم  ْفُتور يِِّب الل   632 الط 

نْيِ األرْزِديج  ْبِد اهللِ بِن احلُسر ِد بِن عر ُد بُن حُمرم  نُْصو، حُمرم   283 الشافعي احلاثم ر  أرُبو مر

اِمر   بِيج أرُبو عر ل  ، امْلُهر يِلل األرْزِديج ْبِد اهللِ بِن عر ِد بِن عر ِد بِن حُمرم   599 حُمرم 

ِن  ِد ْبنِ أرُبو احلرسر ُد ْبُن حُمرم  اِديج  حُمرم   البرْغدر
ْلرد  اِهيمر ْبِن َمر ِد ْبِن إِْبرر  590 حُمرم 

 احلرِرْيِميج 
د  ِد ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم  ِد ْبِن حُمرم  ُد ْبُن حُمرم  اِِل اْبُن اجلرب اِن ، حُمرم  ُبو امْلرعر أر

اسِ   الل ح 

316 

د بن عيلِّ بن يوسف بن اجلزريِّ  د بن حمم  د بن حمم   23 حمم 

  ِْ ُبو نر د أر د بن هبة اهلل بن حُمرم  د بن حُمرم  د بن حُمرم  ابن الش ازي حُمرم 

 الفاريس

247 

اِديج أرُبو طراِهر   ير اُودر الزِّ يِلِّ بِن در ِْمش بِن عر ِد بِن حمر ُد بُن حُمرم  افِِعيج  حُمرم   593 الش 

ِن  ْلرد  أرُبو احلرسر ِد بِن َمر ُد بُن حُمرم  اِسطِيج  حُمرم   134 األرْزِديج الور

نْيِ  اِجيج أرُبو احلُسر اِج احلرج  ِعْيلر بِن احلرج  ْعُقْوبر بِن إِْسامر ِد بِن ير ُد بُن حُمرم  حُمرم 

اُبوِريج   الن ْيسر

478 

ْفص  أبو عبد اهلل  ِد ْبِن حر ْلر در ْبنر َمر وِريج حُمرم  ط ارر الدج  377 العر

ْزير  ُد بُن مر اِعيج حُمرم   اخُلزر
نُْصْور  ُْمْوِد بِن مر ْكر  ، ِد بِن حمر ر اْبن أرُبو بر  182 أريِب األرْزهر

ِديج  ِ ج األرسر ُد بُن ُمْسلِِم بِن ترْدُرسر الُقرر يج ، حُمرم  ْ ِ امْلركِّ بر  111 أرُبو الزج

اِزيج  ْبِد اهللِ الر  نر بِن عر ُد بُن ُمْسلِِم بِن ُعرْيامر ةر  اْبنْبِد اهللِ أرُبو عر ، حُمرم  ارر  258 ور

ِ ج   الُقرر
ى بِن هُبُْلول  ف  ُد بُن ُمصر  148 حُمرم 
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اِذ ْبِن ُسْفيرانر ْبِن امْلُْسترِهلِ  ُد ْبُن ُمعر انُ  حُمرم  ، ُدر  بِيج ، ُثم  احلرلر يج ِ ِْ نِْزيج البر  447 العر

نر األرْزِديج  يِّ ْبِن ُعرْيامر كِّ ُد ْبُن مر يج  أرُبو، حُمرم  ِ ِْ
نْيِ امْلِ  437 احلُسر

نُْصور   آْل ْبِن مر نْدر ُد ْبُن مر اِِنج  حُمرم  ْصبرهر
ر  اأْلر ْعفر  347 ويقال: ابن أيب اهلرْيريرِم، أرُبو جر

ر   ْعفر اِهيمر الطجويِسج أرُبو جر اُودر بِن إِْبرر نُْصوِر بِن در ُد بُن مر  575 حُمرم 

ْضِل  ى ْبِن اْلفر ُد ْبُن ُموسر يِفج حُمرم  ْ ر انر الص  اذر و ، ْبِن شر ْمر  ِعيِد اْبُن أريِب عر أرُبو سر

اُبوِريج   الن ْيسر

536 

ِزيج   املْرْرور
ْيُمون  ُد ْبُن مر ِريج ، حُمرم  ك  ةر السج ْزر  196 أرُبو َحر

ْضِل  فالرِميج أرُبو الفر رر الس  يِلِّ بِن ُعمر ِد بِن عر ُد بُن نراِْص بِن حُمرم   246 حُمرم 

يِّ بو عبد اهلل أ ِ ِْ  304 حممد بن نِ بن أيب الفرج ابن احلُ

برِعيج  ر، حممد ْبُن هارون بن إبراهيم الر   257 ، املعروف بأريِب نرِشيط  أبو جْعفر

اِديج   البرْغدر
اُرونر بِن َُحرْيد  ُد بُن هر ُبو برْكر، حُمرم  رِ  أر د   264 اْبُن املُْجر

اِمد   ُد بُن هر أرُبو حر ِميج حُمرم   احلرْْضر
ْبِد اهللِ بِن َُحرْيد   263 اُرْونر بِن عر

ِد بِن ِهبرة اهللِ  ُد بُن ِهبرة اهللِ بِن حُمرم  ِْ  حُمرم  ُبو نر اِزيج اأر ْ ر  499 بن الشِّ

ْبِد اهللِ  ِِنج أرُبو عر در رر العر يرى ْبِن أريِب ُعمر ْ ُد ْبُن حير  574 حُمرم 

يرى ْبنُ  ْ ُد ْبُن حير ط انُ  حُمرم  وخ القر  فررج
ِعيد   149 سر

اُبْوِريج  ْهيِلج الن ْيسر اِرِس الذج الِِد بِن فر ْبِد اهللِ بِن خر يرى بِن عر ْ ُد بُن حير  481 حُمرم 

ةر الِعْجيِلج  اعر ريِِ  بِن ِرفر ِد بِن ثر ِزيدر بِن حُمرم  ُد بُن ير  532 حُمرم 

اِ ج  ير ِس   الرِّ ُد ْبُن ير يج  أرُبو، حُمرم  ِ ِْ ر  اْلبر ْعفر  310 جر

ِويج  ْبِد اهللِ األُمر ْعِقِل ْبِن ِسنراِن ْبِن عر ْعُقوبر ْبِن ُيوُسفر ْبِن مر ُد ْبُن ير أرُبو ، حُمرم 

ب اسِ  مّ  العر  األرصر

248 

ُج  ط اُن، األرْعرر ، القر اُبوِريج ُد بُن ُيوُسفر بِن أرَْحردر الن ْيسر َْحرِن حُمرم  ْبِد الر   387 أرُبو عر

ْكر   ُبو بر اِذيج أر ابر  اإِلْسرِتر
ُد بُن ُيْوُسفر بِن َحر اد   289 حُمرم 
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بِّيج  نر الض  اِقِد بِن ُعرْيامر ُد بُن ُيْوُسفر بِن ور ايِبج ، حُمرم  ْبِد اهللِ الِفْرير  129 أرُبو عر

نر  ْعُقوبر ْبِن ُعرْيامر ُد ْبُن ُيوُسفر ْبِن ير هر  حُمرم  ْشِقيج الذ  مر بُ  ،بِيج الدِّ ْبِد احْلراجج أر و عر

 اهلل ِ اإِلْربيِِلج 

269 

ب اِس  ْيِميج أرُبو العر نر الُكدر ْيامر ى بِن ُسلر ُد بُن ُيْوُنسر بِن ُمْوسر  167 حُمرم 

 73 حممد صديق خان بن حسن بن عيل القنوجي أبو الطّيب

نُْصْور   ِد أرُبو مر ِعْيلر بِن حُمرم  ُْمْوُد بُن إِْسامر اِِنج حمر ْصبرهر
ْبِد اهللِ األر ِد بِن عر  بِن حُمرم 

رُ  ، األرْشقر يِفج ْ ر  الص 

144 

اِذيج  ابر ْنكر ذر ْدر  اْلور ْبِد اهلل ِ ْبِن بر ِج ْبِن عر رر ُْموُد ْبُن اْلفر  406 حمر

ِويج  در ْيفالرنر العر ُْمْوُد بُن غر  482 حمر

ِزيج   201 حممود بن حممد بن عبد العزيز، أبو حممد امْلرْرور

يِلل  اِريِسج أرُبو عر ْهل  الفر ِد بِن سر ْلر ِر بِن َمر ْعفر ُد بُن جر ْلر اَُّ  َمر ق  ، الد  ْرِحيج  403 البراقر

اِِنج البركِييِلج  اِحْيلر اهلرْمدر ر ُة بُن ُشر  244 ُمر 

ِب، أربُ  رر ل ِم بِن أريِب العر اتِِم بِن امْلُسر ِفيِف أريِب اجُلوِد حر ِن ُمْرترَضر بُن العر و احلرسر

، احلرْويِفج  احلراِرثِيج  يج ِ ِْ
 امْلِ

534 

ِِنج  ْبِد اهللِ اليرزر ُد ْبُن عر ْرثر  236 مر

اِِنج  ، احلرر  ِريج اع  اجلرزر اُن بُن ُشجر ْرور  133 مر

اِريج  زر ةر ْبِن احلراِرِث الفر اِوير اُن ْبُن ُمعر ْرور  411 مر

برل  األر  ْ ِد بِن ُمرسر هر ْ ُد بُن ُمرسر د  ِديج ُمسر  49 سر

اِِنج  ْصبرهر
ن  األر سر ِد بِن حر نُْصوِر بِن حُمرم  ْسُعوُد ابُن أريِب مر  511 مر

ْضِل  اِسِم بِن الفر ِن ْبِن القر ْسُعْوُد بُن احلرسر ِج مر رر ِفيج أرُبو الفر اِِنج  الري قر ْصبرهر
 303 األر

اِهيِديج  رر اِهيمر األرْزِديج الفر ُم بُن إِْبرر
 267 ُمْسلِ

ى أربُ  حر اِِنج و الضج ُم بُن ُصبرْيح  اهلرْمدر
 390 ُمْسلِ
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لِّم ْبن مّكّي ْبن خلف د ْبن املُْسر ييّْس ، املسّلم ْبن حُمرم   550 أبو الغنائم ابن عفاّلن القر

ةر امْلراِزِِنج  مر ْلقر ُة ْبُن عر ْسلرمر  154 مر

ْرقرُب  ُج امْلُعر يرى األرْعرر ْ ع  أرُبو حير  151 ِمْصدر

ُب ب ا ِ ُمْصعر و  ْ ِ بِن العر بر ْبِد اهللِ بِن الزج ابِِت بِن عر ِب بِن ثر ْبِد اهللِ بِن ُمْصعر  323 ُن عر

 احلراِرثِيج 
ُف بُن طرِرْيف   478 ُمطررِّ

لُِب بن شعيب بن حيان بن سنان بن رستم، أبو حممد األرْزِدّي   526 ُمط 

 ْ  ال ر
د  اِحِد ْبِن حُمرم  ْبِد الور ُر ْبُن عر هِّ  303 ُبوِعيج امْلُطر

نِ  ْجفالر الِِك ْبِن اْلعر افِِع ْبِن مر ةر ْبِن رر اعر اُذ ْبُن ِرفر  307 ُمعر

ائِيج  ْسُتور  الد 
 
نرْبر ْبِد اهللِ سر اِ  بِن أريِب عر اُذ بُن ِهشر  185 ُمعر

اِِنج  ِج الن ْهُرور رر ، أرُبو الفر
يرى ْبِن َُحرْيد  ْ ا ْبِن حير ِري  ثر ا ر ْبُن زر  182 امْلُعر

ِ ج  ِر ْبِن أريِب طرالِِب الُقرر ْعفر ْبِد اهللِ ْبِن جر ُة ْبُن عر اِوير  587 ُمعر

انر الت ْيِميج  نر بِن طرْرخر ْيامر  159 ُمْعترِمُر بُن ُسلر

ِريج  ْعِقُل بُن ُعبرْيِد اهللِ اجلرزر  637 مر

ْعمر ْبن أَحد ْبن حممد ْبن زياد  651 مر

ُر بُن امْلُريرن ى الت يْ  ْعمر  125 ِميج مر

ِعيد   ى أرُبو سر ْعُن ْبُن ِعيسر ْنِديج مر اور يِلج الن هر  387 اْلبرجر

ِعيج   األرْشجر
يرى ْبِن ِدْينرار  ْ ى ْبِن حير ْعُن ْبُن ِعْيسر  131 مر

يج 
ي انر الن ْبطِ اتُِل ْبُن حر  275 ُمقر

ْبِد اهللِ  ، أرُبو عر اِميج ْكُحول  الش   120 مر

ُ  بُن أرَْحر  ازُ ُمْكرر اِديج البرز  ِد بِن ُمْكرر   البرْغدر  252 در بِن حُمرم 

ةر الّدمشقي فالرمر ِد بِن أرَْحردر بِن سر ةر بِن حُمرم  ْزر ِد بِن َحر ُ  بُن حُمرم   269 ُمْكرر

يِلج   الت ِميِميج احلرنْظر
د  ْرقر ِشِ  بِن فر اِهيمر بِن بر يج بُن إِْبرر كِّ  115 مر
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كِّ   مر
د  ِد أرُبو حُمرم  ِم بِن أرَْحردر بِن حُمرم  ل  لرِف بِن امْلُسر يِّ بِن خر كِّ ل م بِن مر يج بُن امْلُسر

فال ِِنج  ، العر ْييِسج فال نر القر يِلِّ بِن عر اِحِد بِن عر ْبِد الور ْقِر بِن عر  بِن ِحْصِن بِن صر

174 

ِجيج  رر فال نر الكر ِد بِن عر نُْصوِر بِن حُمرم  يج بُن مر كِّ  136 مر

َْحرِن الت ِميِميج  ْبِد الر  اُب ْبُن احْلراِرِث ْبِن عر  272 ِمنْجر

اِِنج  ْصبرهر
ب اِح األر ِد ْبِن الص   327 امْلُنِْذُر ْبُن حُمرم 

اِِنج  ْصبرهر
اد  األر و  ِد بِن رر اِسِم بِن حُمرم  يِلِّ بِن القر  بِن عر

نْيِ نُْصْوُر بُن احلُسر  158 مر

نُْصْوُر ْبُن املُْ  لرِميج مر ةر السج بِيعر ْبِد اهللِ ْبِن رر  188 ْعترِمِر ْبِن عر

لرِميج  يِّ السج ِ ريِ   أرُبو الرس  ِر ْبِن ثر ام  نُْصوُر ْبُن عر  364 مر

ِديج  و األرسر ْمر  اُل بُن عر  259 امْلِنْهر

يِديج  بر ْيب  الزج بِيِب ْبِن ُصهر اِْصُ ْبُن حر  593 ُمهر

اِهيمر  ى ْبُن إِْبرر اِريج ُموسر اثِِه، األرْنصر ِشِ  ْبِن الفر ريِِ  ْبِن بر  253 ْبِن ثر

ِريج  ِعيلر امْلِنْقر ى بُن إِْسامر  340 ُموسر

اء ِِنج احلرذ  ى بن ُجبرْ  األنصاري امْلردر  436 ُموسر

اظِمُ  ى الكر ِن ُموسر بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل  أرُبو احلرسر

 بن أيب طالب

517 

ى الِح  اجِلييِلج  ُموسر اِدِر بِن أريِب صر ْبِد القر  624 بُن عر

برِذيج  ْمِرو ْبِن احلراِرِث الر  ةر ْبِن نرِشيِط ْبِن عر ى ْبُن ُعبرْيدر  153 ُموسر

ِديج  ِ ج األرسر ي اش  الُقرر ى بُن ُعْقبرةر بِن أريِب عر  172 ُمْوسر

الربثا  ابن عبد اهلل  موسى بن عيل ابن أيب طالب ابن أيب عبد اهلل ابن أيب

 بن احلسن بن عيل

22 

 الن ْهِديج 
ْسُعود  ى بُن مر يج ، ُموسر ِ ِْ ةر البر ْيفر  195 أرُبو ُحذر

ُل البغدادي  230 موسى بن هارون بن عبد اهلل احلرام 
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اِمِريج  ِ ج العر انر الُقرر ْردر ى بُن ور  152 ُموسر

لْ  برايِبج الكر ُة ْبُن ُثريرْيِف الضِّ لر ور  404 بِيج مر

برِعيج الِعْجيِلج  ِزْيِز بِن ُقْفل  الر  ْبِد العر اِب بِن عر ُل بُن إِهر م   542 ُمؤر

اِِنج  ْصبرهر
ْتِح األر ِد بِن أريِب الفر ْتِح ، نراِْصُ بُن حُمرم  ُبو الفر ُج  أر ْيرر  244 الور

يِلج  ِ ج الن ْوفر  175 نرافُِع ْبُن ُجبرْ ِ ْبِن ُمْطِعم  الُقرر

بن أيب منصور بن أيب الفتح   اهلل بن حممد ابن اإلما  َجال الدين حييىنِ

بن رافع بن عيل احلراِن األصل، الدمشقي، أبو الفتح، املعروف جدآل بابن 

 الص يف وبابن احلبيَّش احلنبيل

564 

لرف  األرْزدِ  ِد بِن أرَْحردر بِن خر ْلر ِد بِن َمر ِد بِن حُمرم  ُ اهللِ بُن حُمرم  ِْ  588 يج نر

اِدّي أرُبو اخلرط اِب  يِبج البرْغدر رر ر الغر
ْبِد اهللِ بِن البرطِ ُ بُن أرَْحردر بِن عر ِْ  195 نر

 391 ، املعروف بنِكنِْديج الكِ نِ بن أرَْحرد بن نِ بن عبد العزيز 

ْيِه بن جوانويه ور رْبُ  571 نِ بن أيب نِ، أرُبو القاسم الش ازي، نِ بن بر

 342 داود بن منصور بن طوَّ الصاغاِنّ نِ بن 

ْتِح  ُبو الفر  الكِنراِِنج أر
ي ار  اِعِد بِن سر ي اِر بِن صر ُ بُن سر ِْ  598 نر

الِح  اجِلييِلج  اِدِر بِن أريِب صر ْبِد القر ْيِخ اإِلْسفالرِ  عر اَِّ اْبِن شر ز  ْبِد الر  ُ بُن عر ِْ  590 نر

ةر  شر رر ْيِل بِن خر  182 امْلراِزِِنج الن ْْضُ بُن ُشمر

اِديج  ْبِد اجلرب اِر بِن نرِض   امْلُرر  236 الن ْْضُ بُن عر

ِعيج  ِن ْبِن أرْشيرمر اأْلرْشجر  النجْعامر
ْيُم ْبُن أريِب ِهنْد   415 ُنعر

الِك  األزدي ةر بِن مر لرمر اِ  بِن سر ةر ْبِن احلراِرِث بِن َهر  اِوير ْيُم بُن َحر اِد بِن ُمعر  328 ُنعر

 623 أنوشتكنير =  نوشتكني ْبن عبد اهلل الّرْضواِنّ 

ِ ج  ةر الُقرر مر ْرر  ْبِن َمر
ِ
ْبِد اهلل ِ األرْثربر اِحِق ْبِن عر ُل ْبُن ُمسر ْوفر  242 نر

ن ْبن عيلّ  لروّي ، هادي ْبن إسامعيل ْبن احْلرسر  543 أبو املحاسن اْلعر
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ازُ  ِعيلر اخلرز  اُروُن ْبُن إِْسامر  512 هر

ارُ  ِزيدر الت ْغلِبِيج هر  ير
ِ
اء ْرقر ْيِد ْبِن أريِب الز   360 وُن ْبُن زر

ِعيد بن اهليريم بن حممد ابن اهليريم بن ف وز السعدي  548 هارون بن سر

اِديج  انر البرْغدر ْرور ْبِد اهللِ بِن مر اُروُن بُن عر  432 هر

الِد ْبن نرْجرا د ْبن خر الِد ْبن حُمرم   378 نهاشم ْبن الوليد ْبن خر

رر  اِديج احلرِريِريج ِهبرُة اهللِ بُن أرَْحردر بِن ُعمر  264 البرْغدر

ِر  ف  ُبو امْلُظر ْبيِلِّ أر ِد بِن الشِّ  535 ِهبرُة اهللِ بُن أرَْحردر بِن حُمرم 

اِريج  يِلِّ بِن فراِرس  األرْنصر ِد بِن ِهبرة اهللِ بن عر و أربُ ، ِهبرُة اهللِ بُن أرَْحردر بِن حُمرم 

د   اِِن  اْبن حُمرم   األرْثفر

339 

اِريج  الِب  األرْنصر اِشِم بِن غر ابِِت بِن هر يِلِّ بِن سُعْوِد بِن ثر  603 ِهبرُة اهللِ بُن عر

ْيبراِِنّ  نْي الش  ب اِس بِن احلُصر اِحِد بِن أرَْحردر بِن العر ْبِد الور ِد بِن عر  177 ِهبرُة اهللِ بُن حُمرم 

رْسر 
اِِنج هرمز اْبُن ثِ اسر انر ْبِن ُقبراذر الس  ور  324 ى أرُنوُُشْ

يج  ِ ِْ ْكر  البر ُبو بر ، أر
 
نرْبر ْبِد اهللِ سر اُ  ْبُن أريِب عر  111 ِهشر

ِ ج  ةر اجُلرر بِْيعر اِز بِن رر اُ  بُن الغر  595 ِهشر

ان  الُقْرُدْويِسج  س  اُ  ْبُن حر  116 ِهشر

 589 بن مروان األزرَّ هشا  بن خالد بن زيد

ا ِ ، ِهشا  ْبن ِزياد بن أيب يزيد القر   342 وهو ِهشا  ْبن أريب ِهشا ، أبو امْلِْقدر

 241 هشا  بن ُسلرْيامن بن عكرمة بن خالد بن العاص القر 

ِك البراِهيِلج 
ْبِد امْلرلِ اُ  ْبُن عر يراليِِسج ، ِهشر لِْيِد الط   175 أرُبو الور

 ِ ْ ِر بِن ُنصر ام  اُ  بُن عر لرِميج  ِهشر  السج
بران  ةر بِن أر ر ْيرسر  307 بِن مر

اِريج  زر و اْلفر ْمر  اُ  ْبُن عر  112 ِهشر

لرِميج  اِسِم الس  ِشْ ِ ْبِن القر ْيُم بُن بر  358 ُهشر
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ةر  امر يِلِّ ْبِن ُأسر ُل ْبُن عر ، ، وهو ِهفالر ل  ُل ْبُن أريِب ِهفالر ِهفالر ، ور ْيُمونرةر ُل ْبُن أريِب مر ِهفالر

ِ ج   الُقرر

492 

اِمِل بِن ِسْي ر األرْبنراِويج  اُ  بُن ُمنربِِّه بِن ثر  116 َهر 

 الت ِمْيِميج 
رْبِ بِن ُصْعُفْوَّ  ْكر  بِن شر ِب بِن أريِب بر يِّ بِن ُمْصعر ِ ن اُد بُن الرس   467 هر

يِلج  َُجِيج احْلرنْظر ي اُج ْبُن بِْسطرا   الت ِميِميج الرُبْ  592 هر

ابِر  الط اِئيج اهلرْيريرُم ب ْيِد بِن جر ْيِد بِن ُأسر َْحرِن بِن زر ْبِد الر  ِديِّ بِن عر  401 ُن عر

اِِنج  ذر ِع اهلرمر ْسقر
ُة بُن األر اثِلر  599 ور

اِميج  ح  ِد بِن أرَْحردر الش  ِد بِن حُمرم  ِجْيُه بُن طراِهِر بِن حُمرم   567 ور

ْبِد اهللِ الت ِميِميج  ْرُد ْبُن عر  518 ور

انرةر  ور اِسطِيج أرُبو عر ْبِد اهللِ اليرْشُكِريج الور اُح ْبُن عر ض   305 الور

اِِنج  ْصبرهر
ب اِس األر ، أرُبو العر ةر اِن بِن ُبْونر بر لِْيُد بُن أر  372 الور

بِّيج  اُس الض  الِح  الن ح  لِيُد ْبُن صر  597 اْلور

براح    637 الوليد بن ُعبرْيِد اهللِ ْبِن أريِب رر

 الُعْذِريج 
د  ْزير لِْيُد بُن مر ْويِتج أر ، الور ب اِس البرْ ُ  248 ُبو العر

ِ ج  م  الُقرر
لِيُد ْبُن ُمْسلِ ْشِقيج ، الور مر ب اِس الدِّ  119 أرُبو العر

اع  األرْزِديج  ْبِد اهللِ ْبِن ُشجر ْيِد ْبِن عر اِزِ  بِن زر ِرْيِر بِن حر ْهُب بُن جر  492 ور

بْ  ْهُب ْبُن عر اِئيج ور ور ةر السج ْيفر  431 ِد اهللِ، أرُبو ُجحر

ْبِد اهللِ األرْبنراِويج  اِمِل، أرُبو عر ْهُب بُن ُمنربِِّه بِن ثر  140 ور

ةر اْبِن البرْيطرارِ  مر فالر يِلِّ بِن سر اَِلِ بِن عر ِمنُي بِنُْت سر اسر  635 ير

ْ   نررْس   يرى ْبُن أريِب ُبكر ْ ، أر  حير ْييِسج ْبِديج القر اِِنج العر ْرمر ا الكر ِري  ثر  459 ُبو زر

ْكر   ُبو بر انِ أر ْبِرقر ْبِد اهللِ بِن الزِّ ِر بِن عر ْعفر يرى بُن أريِب طرالِب  جر ْ اِديج  حير  341 البرْغدر

ْتح ْبن رافع احلنلبي نُْصور ْبن أيب الفر  564َجال الدين ابن ، حييى ْبن أيب مر
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ْ يفّ   الص 

اَّر ْبِن  يرى ْبُن إِْسحر ْ اِئنِيج حير افِِريل امْلردر اِهيمر ْبِن سر  465 إِْبرر

ِريج  حييى بن احلسني بن إسامعيل بن زيد الرازي جر  626 الش 

، أبو جعفر املِي التامر  604 حييى بن املرشف بن عيل بن اخلرِْضِ

ابِِريج  يرى بُن أريجوبر امْلرقر ْ ابِدُ ، حير اِديج العر ا البرْغدر ِري  ثر  560 أرُبو زر

ِ ج  و الُقرر ْمر  ْهِب ْبِن عر ةر ْبُن أريِب ور ةر ْبِن ُهبرْ ر ْعدر يرى ْبُن جر ْ  556 حير

ي انر التِّنِّييِسج البرْكِريج  اِن بِن حر س  يرى بُن حر ْ  485 حير

ِ ج  ْيل  احلررر  544 حييى بن حسان بن ُسهر

ْيبراِِنج   الش 
اد  يرى بُن َحر اِد بِن أريِب ِزير ْ  305 حير

 ْ ِديج حير  األرسر
نُْظْور  ْبِد اهللِ بِن مر اِد بِن عر  176 يرى بُن ِزير

اصِ  ِعْيِد بِن العر اِص بِن سر ِعيِد بِن العر اِن بِن سر بر ِعيِد بِن أر يرى بُن سر ْ  351 حير

اِريج  ْيس  األرْنصر ِعيِد بِن قر يرى بُن سر ْ  427 حير

 623 حييى بن سليامن بن حييى بن سعيد اجُلْعِفيج 

 ْ ْشِقيج حير مر اظِيج الدِّ الِح  الُوحر  500 يرى بُن صر

ِِنج   احِلام 
ْيُمْون  َْحرِن بِن مر ْبِد الر  ْبِد احلرِمْيِد بِن عر يرى بُن عر ْ  114 حير

بِيج   616 حييى بن عبد الرَحن بن مالك بن احلارث اأْلرْرحر

بد اهللِ بن احْلراِرث اجلابر يرى بن عر ْ  317 حير

بْ  يرى بُن عر ْ اْبُلتر البراْبُلتِّيج حير اِك بِن بر ح   308 ِد اهللِ بِن الض 

ِ ج امْلرْخُزوِميج  ْ   الُقرر ْبِد اهللِ بِن ُبكر يرى بُن عر ْ  236 حير

ِ ج  انر الُقرر ْفور الِِح بِن صر نر بِن صر يرى بُن ُعرْيامر ْ  383 حير

ج بن أيب الفتح ْبد اهلل  ْبن عيل بن مفر  ّ   حييى ْبن عيل ْبن عر ط ارُ  الُقرر  603 العر

د   اِديج أرُبو حُمرم  اِح البرْغدر يِلِّ بِن الط ر  ِد بِن عر يِلِّ بِن حُمرم  يرى بُن عر ْ  156 حير
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ا  ِري  ثر نْبرسِ أرُبو زر ِر بِن العر ام  يرى بِن عر ْ ِر بِن حير ام  ْيبراِِنج  حييرى بُن عر  291 الش 

ِ ج  ةر اْلُقرر نْبرسر يرى ْبن عر ْ ّي  حير ِ ِْ  190 اْلبر

يج  ِ نرْبر م  العر ريِِ  بِن ِدْرهر يرى بُن ثر ْ  645 حير

اِريج  ح  اأْلْنصر
ْعِد ْبِن ُمْفلِ ْبِد اهلل ِ ْبِن سر ْعِد ْبِن عر ِد ْبِن سر يرى ْبُن حُمرم  ْ  316 حير

اتِب  اهلراِشِميج  اِعِد بِن ثر ِد بِن صر يرى بُن حُمرم  ْ  256 حير

ِج  رر ير أرُبو الفر ْ ِفيج حير  الري قر
ْعد  ُْمْوِد بِن سر اِِنج  ى بُن حمر ْصبرهر

 185 األر

نُْصور   ىل  ْبِن مر يرى ْبُن ُمعر ْ اِزيج  حير  195 الر 

بِّيج   الض 
ْيُمون  يرى ْبُن مر ْ ط ارُ ، حير ىل  اْلعر ُبو امْلُعر  461 أر

َْحرِن الت ِميِميج  ْبِد الر  ْكِر بِن عر يرى بِن بر ْ يرى بُن حير ْ اُبوِريج  حير  614 الن ْيسر

، صر  ْقفالرُطْوِِنج ، الس  اِديج يرى بُن ُيْوُسفر البرْغدر ْ  حير
اثِر  نر  اِحبأرُبو شر  267 اْبن براالر

 627 الكاتب يزداد بن عبد الرَحن بن حممد بن يزداد

اِ ج  قر برانر الر  ِزيُد ْبُن أر  462 ير

يج  ِ اِهيمر التجْسرتر ِزيُد ْبُن إِْبرر  447 ير

ْيد  األرْزِديج  بِيب  ُسور ِزيُد ْبُن أريِب حر  236 ير

كِيم  الكِنراِِنج  ِزيُد ْبُن أريِب حر  140 ير

الِح  الدب اغ ِزيُد ْبُن أريِب صر  461 ير

مِّ العامرّي  ِزيدر ْبنِن األرصر  455 ير

ق اَّ  323 يزيد بن اهلرْيريرم بن طرْهامن البرْغداديج الد 

 523 يزيد بن جابر األزدي

ِزْيدر القر  األموي ِزْيُد بُن ِسنراِن بِن ير  505 ير

اِويج  هر ةر الرج رر جر ، أرُبو شر ةر رر جر ِزْيُد بُن شر  309 ير

 الت ْيِميج 
يِك ْبِن طراِرَّ  ِ ِزيُد ْبُن ُشر  319 ير
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َْحرنِ  ْبِد الر  ِزيُد ْبُن عر  ير
الِد  ِِنج  أرُبو خر االر  646 الد 

طراءر بْ  ِزيُد ْبُن عر َْحرِن اليرْشُكِريج ير ْبِد الر  ِزيدر ْبِن عر  500 ِن ير

انر  يرِزيد ْبن ْيسر  372 اْليرْشُكِريج اْلُكويِفج  ثر

ِِنج  اِزيج املْردر ةر احِلجر ُبو ُمر  ِزيُد، أر  193 ير

 الزج 
ْوف  َْحرِن بِن عر ْبِد الر  اِهيمر بِن عر ْعِد بِن إِْبرر اِهيمر بِن سر ْعُقوُب بُن إِْبرر  173 ْهِريج ير

بد اهلل ِ بن أريب هفالل األزدي  459 يعقوب بن الوليد بن عر

ِِنج  اِسب  امْلردر ْعُقوُب بُن َُحرْيِد بِن ثر  584 ير

ْهِريج   الزج
ْبد  ْبِد اهللِ ْبِن عر ِد ْبِن عر َْحرِن ْبِن حُمرم  ْبِد الر  ْعُقوُب ْبُن عر  141 ير

ْعدِ  ْبِد اهللِ بِن سر ْعُقوُب بُن عر ِريج  ير  األرْشعر
الِك  يج  بِن مر  270 الُقمِّ

د، شهاب الدين أبو يوسف ابن املجاور  يِلّ ْبن حُمرم  د ْبن عر يعقوب ْبن حُمرم 

ْيباِنّ   الش 

499 

َْحرِن ْبِن  ْبِد الر  بد امللِك ْبُن َُحرْيِد ْبِن عر ى ْبِن عر يرعُقوب ْبُن حُمرمد ْبِن ِعيسر

ْهرّي   الزج
ْوف   عر

368 

عْ  نرافيِِسج ير ي ةر الط   328 ىلر بُن ُعبرْيِد بِن أريِب ُأمر

ِ ج  اِمِريج الُقرر  العر
 
طراء ْعىلر بُن عر  357 ير

يِ،ج   اليرْحُصبِيج امْلِصِّ
لرف  ِعيِد ْبِن خر ُن ْبُن سر امر  331 ير

يِلل ابْ  ِد ْبِن عر ْعُقوبر ْبِن حُمرم  ِزيِر أريِب ُيوُسفر ير اِورِ ُيوُسُف اْبُن اْلور  627 ُن امْلُجر

ِريج  ى األرْشعر ةر ْبِن أريِب ُموسر  143 ُيوُسُف ْبُن أريِب ُبْردر

ِعيل الُغسوِل  624 ُيوُسف ْبن أرَْحرد ْبن أيب برْكر ْبن عيّل ْبن إِْسامر

 امْلريرانرِجيج 
ار  و  اِرِس بِن سر اِسِم بِن ُيْوُسفر بِن فر  137 ُيْوُسُف بُن القر

 566 أرُبو الفتوح اخلرّفاف، ْبن ثامل ْبن أريِب غالب يوسف ْبن املبارك

ْشِقيج  مر اِج الدِّ ْبِد اهللِ، أرُبو احلرج  ا عر اجر رر لِْيِل بِن قر  131 ُيْوُسُف بُن خر
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 الصفحة ُمَلالَع

ل م ِعْيِد بِن ُمسر  396 ُيْوُسف بُن سر

يوسف بن عبد الرَحن بن يوسف بن عبد امللك بن يوسف بن عيل ابن أيب 

 الزهر، املزي

23 

ِعْيلر الت ْيِميج  ْيِق بُن إِْسامر ِديِّ بِن ُزرر  580 ُيوُسُف بُن عر

اِويج  ِن بِن أرَْحردر الس  نْي بن احلرسر ُْمْوِد بن احلُسر  195 ُيْوُسف بن حمر

ط انُ  اِشد  القر ى بِن رر  198 الرازي ُيْوُسُف بُن ُمْوسر

ِعيلر بِن َحر اِد  ْعُقوبر بِن إِْسامر م  األرْزِديج ُيوُسُف بُن ير ْيِد بِن ِدْرهر  451 بِن زر

اُودر اْلكِنراِِنج  اِسِم ْبِن در ِويِّ ْبِن قر ْبِد اْلقر اِهيمر ْبِن عر  519 ُيوُنُس ْبُن إِْبرر

اِئِفيج  ِفيج الط   135 ُيوُنُس ْبُن احْلراِرِث الري قر

 الِعْجيِلج 
ُبو برِْش  بِْيب  أر  429 ُيْوُنُس بُن حر

يِفج ُيوُنُس بُن عر  در ي انر الص  ْفِص بِن حر ةر بِن حر ر ْيرسر ْعىلر بِن مر
 152 ْبِد األر

ْبِديج   443 ُيْوُنُس بُن ُعبرْيِد بِن ِدْينرار  العر

اِديج  م  البرْغدر
ِد بِن ُمْسلِ  243 ُيوُنُس بُن حُمرم 

ْيريِيج   621 ُيوُنُس ْبُن ُيوُسفر ْبِن َِحراس  الل 
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 جعاملرااملصادر وفهرس 

 

األباطيننل واملننناث  والصننحاح واملشنناه : احلسننني بننن إبننراهيم اجلورقنناِن، الصننميعي،  .1

 هن،  : الفريوائي.1422الرياض، الرابعة، 

، دار الراية، الرياض،  : رضا معطي، وآخرون. .2 يج ِ ةر الُعْكربر ُة الكربى: ابن برط  انر  اإِلبر

ألنصننار، القنناهرة، األوىل، اإلبانننة عننن أصننول الديانننة: أبننو احلسننن األشننعري، دار ا .3

 هن،  : فوقية حسني.1397

إبطال التأويفال  ألخبنار الصنفا : القناِض أبنو يعنىل ابنن الفنراء، دار إينفالف الدولينة،  .4

 الكويت،  : حممد النجدي.

: حممد  مكتبة املعارف، الرياض،  ،ابن قيم اجلوزية: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .5

 .حامد الفقي

 دمشنق،، دار القلنم، د. حممند النزحييل :قي احلافظ املفرسن املنؤرخ الفقينهابن ثري  الدمش .6

 .هن1415األوىل، 

إحتاف اجلامعة بام جاء يف الفتن واملفالحم وأُشا  السناعة: َحنود بنن عبند اهلل التنوجيري،  .7

 هن. 1414دار الصميعي، الرياض، الريانية، 

ن البوصنن ي، دار الننوطن، إحتنناف اخلنن ة املهننرة بزوائنند املسننانيد العرشننة: شننهاب النندي .8

  .1999 -هن  1420األوىل، 

  .1994 -هن 1415إحتاف املهرة: ابن حجر، جمع امللك فهد، األوىل،  .9

إثارة الفوائد املجموعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة: خليل بنن ثيكلندي العفالئني،  .10

 هراِن.هن،  : مرزوَّ هيراس الزّ 1425مكتبة العلو  واحلكم، املدينة، األوىل، 

 هن، بفال ناُش.1430، األوىل، حممود ابن أيب القاسم الدشتي :إثبا  احلد هلل تعاىل .11

إثبا  صفة العلو: أبو حممد املوفق ابن قدامة، مكتبنة العلنو  واحلكنم، املديننة، األوىل،  .12

 هن،  : أَحد الغامدي.1409
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ع الفنرزدَّ اجتامع اجليوش اإلسنفالمية عنىل غنزو املعطلنة واجلهمينة: ابنن القنيم، مطناب .13

 هن،  : عواد املعتق.1408التجارية، الرياض، األوىل، 

 األجزاء واألماِل واملشيخا : .14

هن،  : باسم فيصنل 1411اَحاد واملرياِن: أبو بكر ابن أيب عاصم، دار الراية، األوىل،  .15

 اجلوابرة.

أحاديث الشيوخ الريقا  )املشيخة الكربى(: أبو بكر حممد بنن عبند البناقي األنصناري  .16

ْستراِن، دار عاَل الفوائد، مكة، األوىل، قاِض  هن،  : حاتم العوِن.1422 امْلررر

هنن،  : َحندي 1404األحاديث الطوال: الطرباِن، مكتبة الزهنراء، املوصنل، الريانينة،  .17

 السلفي.

ُة: الضياء املقِديس، دار خْض، بن و ، الريالرينة،  .18 هنن،  : عبند 1420األحاديث امْلُْخترارر

 امللك بن دهيش.

ديننث حممنند بننن أيب نِنن املكنني البلخنني، وعننيل بننن يوسننف بننن أَحنند بننن يوسننف أحا .19

الش ازي، وأَحد بن حممد بن إسامعيل بن عنيل السن جاِن. الظاهرينة، جمنوع رقنم 

 . 35جاميع العمرية  –عا   3772

أحكننا  القننرآن الكننريم: الطحنناوي، مرثننز البحننوث اإلسننفالمية، اسننتانبول، األوىل،  .20

 ين أونال.هن،  : سعد الد1416

أخبار أيب القاسم الزجاجي: عبند النرَحن بنن إسنحاَّ الزجناجي، دار الرشنيد، وزارة  .21

  ،  : عبد احلسني املبارك.1980الريقافة العراقية، 

ْيم  األصبهاِن، دار الكتب العلمينة، األوىل،  .22 هنن،  : سنيد 1410أخبار أصبهان: أبو ُنعر

 ثرسوي.

د الواحند املقنديس، دار الصنحابة للنرتاث أخبار الدجال: أبو حممد عبند الغنني بنن عبن .23

 هن.1413بطنطا، األوىل، 
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، املكتبنة التجارينة الكنربى، مِن، األوىل،  .24 بِّيج  الض 
لرف  أخبار القضاة: وثيع  حممُد بن خر

 هن،  : عبد العزيز املراغي.1366

نندلس أخبار مكة وما جاء فيها من األثار: أبو الوليد حممد بن عبد اهلل األزرقي، دار األ .25

 للنرش، ب و ،  : رشدي الصالح.

أخبننار مكننة: أبننو عبنند اهلل حممنند بننن إسننحاَّ الفنناثهي، دار خْضنن، بنن و ، الريانيننة،  .26

 هن،  : ابن دهيش.1414

االختفالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة: أبو حممد عبد اهلل بنن مسنلم بنن قتيبنة  .27

 حممود. هن،  : عمر بن1412الدينوري، دار الراية، األوىل، 

هنن، 1424آداب الشافعي ومناقبه، ابن أيب حاتم، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .28

  : عبد الغني عبد اخلالق.

ناِهر   .29 اِهنِر ْبنِن طر أربعون حديرياا عن أربعني شيخاا عن أربعني صحابيًّا: عبند اخلنالق بنن زر

، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  : أبو عبد ال اِميج ح   رَحن الباتني.الش 

األربعون يف دالئل التوحيد: أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي، األوىل،  .30

 هنن،  : عيل الفقيهي.1404

إرشاد السناري لرشنح صنحيح البخناري: شنهاب الندين أَحند بنن حممند القسنطفالِن،  .31

 هن.1323املطبعة الكربى األم ية، مِ، السابعة، 

اِن .32 إىل تنراجم شنيوخ الطنرباِن: أبنو الطينب ننايف املنصنوري، دار  إرشاد القايص والد 

 هن.1427الرياض، األوىل،  –الكيان 

ْشنِد، األوىل،  .33 هنن،  : حممند 1409اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث: اخللييل، مكتبة الرج

 سعيد إدريس.

مي، إرواء الغليل يف ختري  أحاديث منار السبيل: ناْص الدين األلباِن، املكتب اإلسنفال .34

  .1985 -هن 1405الريانية، 
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االستذثار، يوسف بن عبد اهلل ابن عبند النرب القرطبني، دار الكتنب العلمينة، بن و ،  .35

 هن،  : ساَل حممد عطا، حممد عيل معوض.1421الطبعة: األوىل، 

االستغناء يف معرفة املشهورين من َحلة العلم بالكنى: ابن عبند النرب، جامعنة أ  القنرى  .36

  : عبد اهلل السواملة. هن،1404بمكة، 

هنن، 1412االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب، دار اجليل، ب و ، األوىل،  .37

  : عيل حممد البجاوي.

أسنند الغابننة يف معرفننة الصننحابة: ابننن األثنن ، دار الكتننب العلميننة، بنن و ، األوىل،  .38

 عبد املوجود. -هن،  : عيل معوض 1415

د شيخه أو بعد سامعه: الذهبي، مؤسسة الريان، بن و ، أسامء من عاش ثامنني سنة بع .39

اد اخللف.1418  هن،  : عو 

 هن،  : عبد اهلل احلاشدي.1413األسامء والصفا : البيهقي، مكتبة السوادي، جدة،  .40

األسنى يف ُشح أسامء اهلل احلسنى: حممد بن أَحد بنن أيب بكنر القرطبني، دار الصنحابة  .41

 هن،  : حممد حسن جبل، وطارَّ أَحد حممد.1416للرتاث بطنطا، مِ، األوىل، 

هنن، 1411االشتقاَّ: حممد بن احلسن بنن دريند األزدي، دار اجلينل، بن و ، األوىل،  .42

  : عبد السفال  هارون.

اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر العسقفالِن، دار الكتب العلمينة، بن و ، األوىل،  .43

 هن،  : عادل عبد املوجود.1415

نِنني أصول السنة،  .44 مر ومعه رياض اجلنة بتخري  أصول السنة: حممد بن عبد اهلل ابن أيب زر

هن،  : عبد اهلل بن حممد  1415املالكي، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية، األوىل، 

 عبد الرحيم بن حسني البخاري.

هنن، 1428أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني: ابن القيرساِن، دار التدمرية، األوىل،  .45

  : جابر الرسيع.
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ا : إبراهيم بن موسى الشاطبي، دار ابن اجلنوزي، الندما ، األوىل،  .46 هنن، 1429االْعتِصر

  : حممد الشقي، وآخرون.

االعتقنناد واهلدايننة إىل سننبيل الرشنناد: البيهقنني، دار اَفنناَّ اجلدينندة، بنن و ، األوىل،  .47

 هن،  : أَحد عاصم الكاتب.1401

بخاري(، أبو سليامن َحد بن حممد اخلطنايب، جامعنة أ  أعفال  احلديث )ُشح صحيح ال .48

 هن،  : حممد بن سعد آل سعود. 1409القرى، األوىل، 

اإلعفال  بمخالفا  املوافقا  واالعتصا ، ناْص بن َحد بن َحني الفهد، مكتبة الرشد،  .49

 هن. 1420الرياض، األوىل، 

، دار العلنم للمفالينني  .50 ِرْثيِلج بن و ، الطبعنة اخلامسنة عرشن،  –األعفال : خ  الدين النزِّ

2002.  

أعيننان العِنن وأعننوان النِنن: صننفالح النندين خليننل بننن أيبننك الصننفدي، دار الفكننر  .51

 هن،  : عيل أبو زيد، وآخرون. 1418دار الفكر، دمشق، األوىل،  -املعاْص، ب و  

 األغاِن: أبو الفرج عيل بن احلسني األصبهاِن، دار الفكر، بب و ، الريانينة،  : سنم  .52

 جابر.

ة النذهيل الشنيباِّن، دار النوطن،  .53 اإلفصاح عن معناِن الصنحاح: النوزير حيينى بنن ُهبرنْ ر

 هن،  : فؤاد عبد املنعم.1417الرياض، 

أقاويل الريقا  يف تأويل األسامء والصفا  واَيا  املحكام  واملشتبها : مرعي بنن  .54

 ب األرناؤو .هن،  : شعي1406يوسف املقديس، مؤسسة الرسالة، ب و ، األوىل، 

: عبند الغنني بنن عبند الواحند املقنديس، مكتبنة العلنو  واحلكنم، االقتصاد يف االعتقاد .55

 .هن،  : أَحد بن عطية الغامدي1414املدينة املنورة، األوىل، 

 هن،  : عبد القيو .1410إثامل اإلثامل: ابن نقطة، جامعة أ  القرى، األوىل،  .56

اِئِد ُمْسلِ  .57 ور ِم بفر
ُل امْلُْعلِ م، القناِض عيناض بنن موسنى اليحصنبي، دار الوفناء، مِن، إِثامر

ِعيل.1419األوىل،   هن،  : حْييرى إِْسامر
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 .هن1422القاهرة، األوىل،  –إثامل هتذيب الكامل: مغلطاي، الفاروَّ احلديرية  .58

اإلثامل يف ذثر من له رواية يف مسند أَحد: أبو املحاسن حممد بن عيل احلسيني، جامعنة  .59

 مية، ثراتَّش،  : عبد املعطي قلعجي.الدراسا  اإلسفال

ْفِع االرتياب عنن املؤتلنف واملختلنف: أبنو نِن ابنن مناثوال، دار الكتنب  .60 اإلثامل يف رر

 هن.1411العلمية، األوىل، 

هنن،  : 1405اإللزاما  والتتبع: الندارقطني، دار الكتنب العلمينة، بن و ، الريانينة،  .61

 مقبل الوادعي.

، دار اجليننل، بنن و ، الريانيننة، أمنناِل أيب القاسننم عبنند الننرَحن  .62 نناِجيِّ ج  بننن إسننحاَّ الز 

 هن،  : عبد السفال  هارون.1407

أماِل أيب القاسم عبند امللنك بنن حممند بنن عبند اهلل بنن برشنان، دار النوطن، الريناض،  .63

هن. )اجلزء الريناِن( 1418)اجلزء األول( بتحقيق: عادل بن يوسف العزازي، األوىل، 

 هن.1420األوىل، بتحقيق: أَحد بن سليامن، 

أماِل أيب عبد اهلل احلسني بن إسامعيل املحاميل، رواينة ابنن البينع، عننه، دار ابنن القنيم،  .64

 هن،  : إبراهيم القييس.1412الدما ، املكتبة اإلسفالمية، عامن، األوىل، 

هنن، 1416األماِل املطلقة: ابن حجر العسقفالِن، املكتنب اإلسنفالمي، بن و ، األوىل،  .65

 في. : َحدي السل

من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع: تقي الدين املقريزي،  إمتاع األسامع بام للنبي  .66

 هن،  : حممد النمييس.1420دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل، 

فال  ، دار الفكر، ب و ،  : خليل حممد هراس. .67  األموال: أبو ُعبيد القاسم بن سر

ْيننِه، مرثنن .68 ْنُجور ز امللننك فيصننل للدراسننا ، السننعودية، األوىل، األمننوال: َُحينند بننن زر

 هن،  : شاثر ذيب.1406

ُذِري، اجلزء األول، دار املعارف، مِن،  .69 أنساب األُشاف: أَحد بن حييى بن جابر البرفالر

  ،  : حممد َحيد اهلل.1959
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، دار الكتنب العلمينة، بن و ، األوىل،  .70 اِِنِّ ر ْيرسر ُة: اْبُن القر اُب امْلُت ِفقر ْنسر
هنن،  : 1411األر

 ثامل احلو .

هنن، 1382األنساب: أبو سعد السمعاِن، دائرة املعنارف العريامنينة، حيندر أبناد، األوىل  .71

  : عبد الرَحن املعلِّمي.

أنننوار التنزيننل وأرسار التأويننل: ننناْص النندين عبنند اهلل بننن عمننر بننن حممنند الشنن ازي  .72

 : حممد عبد الرَحن  هن،1418البيضاوي، دار إحياء الرتاث العريب، ب و ، األوىل، 

 املرعشيل.

األنوار الكاشفة ملا يف ثتاب "أضواء عىل السنة" منن الزلنل والتضنليل واملجازفنة: عبند  .73

 هن.1416الرَحن املعلِّمي، املطبعة السلفية ومكتبتها، عاَل الكتب، ب و ، 

جر العسنقفال .74 حتقيق األحاديث التي ذثرها احلرافظ ابن حر اري يف ختري  ور ِن يف أنِيُس الس 

نان، بن و ، األوىل،  ة الري  سر امحة، مؤس  ة الس  سر هنن،  : نبينل 1426فرتح البراري: مؤس 

نصور بن يرعقوب البصارة.  بن مر

 هن،  : جدي فتحي السيد.1413األهوال: ابن أيب الدنيا، مكتبة آل يارس، مِ،  .75

األوىل،  إيضنناح اإلشننكال: حممنند بننن طنناهر ابننن القيرسنناِن مكتبننة املعننفال، الكويننت، .76

  ،  : باسم اجلوابرة.1408

إيضاح الدليل يف قطع حج  أهل التعطيل، بدر الدين حممد بنن إبنراهيم بنن سنعد اهلل  .77

هنن،  : وهبني سنليامن 1410بن َجاعة الكناِن احلموي، دار السنفال ، مِن، األوىل، 

 غاوجي األلباِن.

هنن،  : 1406نينة، اإليامن: حممد بن إسحاَّ بن مندآل، مؤسسة الرسنالة، بن و ، الريا .78

 عيل الفقيهي.

بحر الفوائد املشهور بمعاِن األخبنار: أبنو بكنر حممند بنن أيب إسنحاَّ الكفالبناذي، دار  .79

 هن،  : حممد حسن، أَحد فريد.1420الكتب العلمية، ب و ، األوىل، 
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هنن،  : 1420البحر املحنيط يف التفسن : ابنن حينان األندليسن، دار الفكنر، بن و ،  .80

 صدقي حممد َجيل.

 هن،  : الرتثي.1418البداية والنهاية: ابن ثري ، دار هجر، األوىل،  .81

 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السنابع: حممند بنن عنيل الشنوثاِن، دار املعرفنة  .82

 ب و  .

الرب والصنلة: احلسنني بنن احلسنن بنن حنرب املنروزي، دار النوطن، الريناض، األوىل،  .83

 هن،  : حممد بخاري.1419

، الندار العربينة للكتناب، ليبينا، تنونس، برنام  التج  .84 : القاسم بنن يوسنف التجِجيبِنيج ِجيبِيِّ

 هن،  : عبد احلفيظ منصور.1981

برنننام  الننوادي آ : أبننو عبنند اهلل حممنند بننن جننابر القييسنن الننوادي آ ، دار املغننرب  .85

 هن،  : حممد حمفوظ.1400اإلسفالمي، ب و ، األوىل، 

اخلنندما  واألبحنناث الريقافيننة، بنن و ، األوىل،  البعننث والنشننور: البيهقنني، مرثننز .86

 هن،  : عامر أَحد حيدر.1406

البعننث: أبننو بكننر ابننن أيب داود السجسننتاِن، دار الكتننب العلميننة، بنن و ، األوىل،  .87

 هن،  : حممد بسيوِن.1407

بعض الريالث من فوائد سمويه أيب برش إسنامعيل بنن عبند اهلل العبندي، ]ضنمن عرشنة  .88

هن،  : نبينل سنعد 1422بة البشائر اإلسفالمية، ب و ، األوىل، أجزاء حديريية[ مكت

 الدين جرار.

بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث: نور الدين اهليريمي، مكرز خدمة السنة والس ة،  .89

 هن،  : حسني الباثري.1413املدينة، األوىل، 

لرِب يف تاريخ حلب: ثامل الدين عمر بن أَحد ابن العديم، .90 دار الفكر، حتقيق د.  ُبْغيرُة الط 

ار. ث   سهيل زر
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بغية امللتمس يف تاريخ رجنال أهنل األنندلس: أَحند بنن حيينى ابنن عمن ة الضنبي، دار  .91

 هن.1967الكاتب العريب، القاهرة، 

بيان الوهم واإلهيا  يف ثتاب األحكا : أبو احلسن عيل بن حممد ابن القطان، دار طيبنة،  .92

 آيت.هن،  : احلسني 1418الرياض، األوىل، 

بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكفالمية: ابن تيمية، جمنع امللنك فهند باملديننة،  .93

 هن،  : جموعة.1426األوىل، 

اُج، دار الريان للرتاث، القناهرة، األوىل،  .94 ُة: أبو العباس الرس   هنن،  : أبنو 1408البرْيُتوتر

 األشبال الزه ي.

بيدي، دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس: ُمرتَضر  .95  الز 

تنناريخ ابننن قنناِض شننهبة: أَحنند بننن قنناِض شننهبة األسنندي، املعهنند العلمنني الفرنيسنن  .96

  ،  : عدنان درويش.1994للدراسا  العربية بدمشق، 

تاريخ أيب زرعة الدمشقي، رواية أيب ميمون ابنن راشند، جمنع اللغنة العربينة بدمشنق،  .97

  : شكر اهلل القوجاِن.

النندين الننذهبي، دار الغننرب اإلسننفالمي، بنن و ، األوىل،  تنناريخ اإلسننفال : شننمس .98

  ،  : بشار عواد معروف.2003

تاريخ الرتاث العريب: املجلد الريامن، اجلزء األول، علنم اللغنة، تنأليف: فنؤاد سنزثني،  .99

هنن، ترَجنة: عرفنة مصنطفى. راجعنه: 1408جامعة اإلما  حممد بن سنعود بالريناض، 

 مازن عاموي.

عفنر حممند بنن جرينر بنن يزيند الطنربي، دار النرتاث، بن و ، تاريخ الطربي: أبو ج .100

 هن.1387الريانية، 

 ب و ،  : السيد هاشم الندوي. –التاريخ الكب : البخاري، دار الفكر  .101

تاريخ بغداد: أبو بكنر اخلطينب البغندادي، دار الغنرب اإلسنفالمي، بن و ، األوىل،  .102

 هن،  : بشار عواد معروف.1422
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هنن، 1407يوسف السهمي، عاَل الكتب، بن و ، الرابعنة،  تاريخ جرجان: َحزة بن .103

  : حممد عبد املعيد خان.

: مؤسسنة الرسنالة، الريانينة،  .104  الُعْصنُفِريج
ي نا   هنن،  : أثنر  1397تاريخ خليفة بن خر

 ضياء العمري.

هن،  : عمنرو بنن 1415تاريخ دمشق: أبو القاسم ابن عساثر، دار الفكر، ب و ،  .105

 غرامة العمروي.

ْولِِد العلامء ووفياهتم: حممد ابن زبر الربعي، دار العاصمة، األوىل، تاري .106 هن، 1410خ مر

  : عبد اهلل سليامن احلمد.

ننل  أسننلم بننن سننهل الواسننطي، عنناَل الكتننب، بنن و ، األوىل،  .107 تنناريخ واسننط: برْحشر

 هن،  : ثورثيس عواد.1406

نوري، دار الكتنب تأويل مشكل القرآن: أبو حممند عبند اهلل بنن مسنلم بنن قتيبنة الندي .108

 العلمية، ب و ،  : إبراهيم شمس الدين.

تبصنن  املنتبننه بتحريننر املشننتبه: ابننن حجننر، املكتبننة العلميننة، بنن و ،  : حممنند عننيل  .109

 النجار.

التبيان لبديعة البيان: حممد بن عبند اهلل ابنن نناْص الندين الدمشنقي، وزارة األوقناف  .110

 هن،  : حسني عكاشة.1429القطرية، األوىل، 

ريد األسامء والكنى: أبو القاسم ُعبيد اهلل ابن الفراء، مرثز النعامن، النيمن، األوىل، جت .111

 هن،  : شادي آل نعامن.1432

هن، 1395التحب  يف املعجم الكب : أبو سعد السمعاِن، األوقاف البغدادية، األوىل،  .112

 حتقيق: من ة ناجي ساَل.

اد، مؤسسنة الرسنالة، األوىل، حترير تقريب التهذيب: شنعيب األرننؤو  وبشنار عنو .113

 هن.1417
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حتنريم النظنر يف ثتنب الكنفال : أبنو حممند موفننق الندين عبند اهلل بنن أَحند ابنن قدامننة  .114

 هن،  : عبد الرَحن دمشقية.1410املقديس، عاَل الكتب، الرياض، األوىل، 

الرشننيفة، شننمس النندين السننخاوي، دار الكتننب  التحفننة اللطيفننة يف تنناريخ املدينننة .115

 هن.1414 و ، األوىل، العلمية، ب

حتفة الطالبني يف ترَجة اإلما  حميي الدين: عفالء الندين عنيل بنن إبنراهيم بنن العطنار،  .116

ن، األوىل،  ام   هن،  : مشهور بن حسن آل سلامن.1428الدار األثرية، عر

التحقيق يف أحادينث اخلنفالف: ابنن اجلنوزي، دار الكتنب العلمينة، بن و ، األوىل،  .117

 لسعدِن.هن،  : مسعد ا1415

ُمنود بِنن حُمرّمند احلرنّداد،  .118 اج: أيب عبند اهلل  حمر ختري  أحاديث إحياء علو  الدين: استِخرر

 هن.1408دار العاصمة، الرياض، األوىل، 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: عبد الرَحن ابن رجب احلنبيل، مكتبنة  .119

 هن،  : بش  حممد عيون.1409املؤيد، الطائف، دار البيان، دمشق، الريانية، 

تنندريب الننراوي يف ُشح تقريننب النننواوي: جننفالل النندين السننيوطي، دار طيبننة،  .120

 هن،  : نظر الفاريايب.1427الرياض، الريامنة، 

ننْزِوين: أبنو القاسننم عبنند الكنريم الرافعنني، دار الكتننب العلميننة،  .121 التندوين يف أخبننار قر

 هن،  : عزيز اهلل العطاردي.1408

اظ:  .122  آل.1419شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل، تذثرة احُلف 

التذثرة بأحوال املوتى وأمور اَخرة: أبو عبند اهلل القرطبني، دار املنهناج، الريناض،  .123

 هن،  : الصادَّ حممد.1425األوىل، 

التذثرة بمعرفة رجال الكتب العرشة: أبو املحاسن حممد بن عيل احلسنيني، اخلنانجي  .124

  : رفعت فوزي.القاهرة،  –

 التذييل عىل ثتب اجلرح والتعديل: طارَّ آل ناجي، مكتبة املرينى، الكويت، الريانية. .125
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، دار اَثننار  .126 صنننعاء، األوىل،  –تننراجم رجننال النندارقطني يف سننننه: ُمْقبننل  الننوادِعيج

 هن.1420

ترتيب األماِل اخلميسية: حييى الشجري، رتبهنا: حميني الندين العبشنمي، دار الكتنب  .127

 هن،  : حممد حسن حممد حسن إسامعيل.1422ية، ب و ، األوىل، العلم

الرتغيب يف الدعاء واحلث علينه: عبند الغنني املقنديس، دار ابنن حنز ، بن و ،  :  .128

 فواز أَحد زمرِل.

الرتغيب يف فضائل األعامل وثواب ذلك: أبو حفص عمر بن أَحند ابنن شناهني، دار  .129

 : حممد حسن إسامعيل.هن،  1424الكتب العلمية، ب و ، األوىل، 

الرتغيننب والرتهيننب: قننوا  السنننة أبننو القاسننم األصننبهاِن، دار احلننديث، القنناهرة،  .130

 هن،  : أيمن صالح شعبان.1414األوىل، 

نْيم  األصنبهاِن، دار  .131 تسمية منا انتهنى إليننا منن النرواة عنن سنعيد بنن منصنور: أبنو ُنعر

 جلديع. هن،  : عبد اهلل يوسف ا1409العاصمة، الرياض، األوىل، 

 ،  : إثنرا  اهلل 1996بن و ، األوىل،  –تعجينل املنفعنة: ابنن حجنر، دار البشنائر  .132

 إمداد احلق.

تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس: ابن حجر، مكتبنة املننار، عنامن،  .133

 هن،  : عاصم القريويت.1403األوىل، 

ب العلمينة، بن و ، التعريفا  الفقهية: حممد عمنيم اإلحسنان املجنددي، دار الكتن .134

 هن.1424األوىل، 

، مكتبة الدار، املديننة، األوىل،  .135 ِزيج ِة: حممد بن نِ امْلرْرور فالر ْدِر الص  ْعظِيُم قر هنن، 1406تر

  : الفريوائي.

نناُن عننىل صننحيح ابننن حبننان: األلبنناِن، دار بنناوزير، جنندة، األوىل،  .136 التعليقننا  احِلسر

   .2003 -هن 1424
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هنن،  : 1419تبة ننزار مصنطفى البناز، السنعودية، الريالرينة، تفس  ابن أيب حاتم، مك .137

 أسعد الطيب.

 هن،  : سفالمة.1420تفس  القرآن العظيم: ابن ثري ، دار طيبة، الريانية،  .138

تفس  املاتريدي، أبو منصور حممد بن حممد املاتريدي، دار الكتب العلمينة، بن و ،  .139

 هن،  : باسلو .1426األوىل، 

ثري  من العلامء: ابن تيمية، مكتبة الرشد، الرياض، األوىل،  تفس  آيا  أشكلت عىل .140

 هن،  : عبد العزيز اخلليفة.1417

 هن.1403تفس  سفيان الريوري، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .141

هنن،  : 1419تفس  عبد النرزاَّ الصننعاِن، دار الكتنب العلمينة، بن و ، األوىل،  .142

 حممود حممد عبدآل.

هنن،  : 1423ليامن األزدي، دار إحياء الرتاث، بن و ، األوىل، تفس  مقاتل بن س .143

 عبد اهلل حممود شحاته.

هنن،  : 1406تقريب التهذيب: ابن حجر العسقفالِن، دار الرشيد، سنوريا، األوىل،  .144

 حممد عوامة.

التقريننر يف أسننانيد التفسنن : عبنند العزيننز الطريفنني، دار املنهنناج، الرينناض، األوىل،  .145

 هن.1432

هنن،  : 1435ملعرفة رواة السننن واملسنانيد: ابنن نقطنة، األوقناف القطرينة، التقييد  .146

 ُشيف التشادي.

اِهينل: ابنن ثرين ، مرثنز  .147 عفاء واملجر ا  والضج ْعِرفة الريِّقر الت ْكميل يف اجلرْرح والت ْعِديل ومر

هنن،  : شنادي آل 1432النعامن للبحوث والدراسا  اإلسنفالمية، النيمن، األوىل، 

 نعامن.

ص املتشابه يف الرسم: اخلطيب البغدادي، طفالس للدراسنا ، دمشنق، األوىل، تلخي .148

  : سكينة الشهايب.
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متننا  املنننة يف التعليننق عننىل فقننه السنننة: ننناْص النندين األلبنناِن، دار الرايننة، الرينناض،  .149

 اخلامسة.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واألسنانيد: ابنن عبند النرب، وزارة األوقناف، املغنرب،  .150

 هن،  : مصطفى العلوي.1387

اِجنِد: أبنو إسنحاَّ احلنويني، النناُش:  .151 نِر   ُثُتنِب األرمر عر ِمننر الن ظر قر ا ور نْبِيُه اهلراِجْد إىلر مر تر

 املحجة.

، املكتبنة األزهرينة للنرتاث،  .152 التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع: أبو احلسني امْلرلرطِيج

 مِ،  : حممد زاهد الكوثري.

نِْقيُح  .153 اِديِث الت ْعلِيِق: شمس الدين ابن عبند اهلنادي، أضنواء السنلف، تر الت ْحِقيِق يِفْ أرحر

 هن،  : سامي جاد اهلل، وعبد العزيز اخلباِن.1428الرياض، األوىل، 

التنقيح يف حديث التسبيح: ابن ناْص الدين العجمي، دار البشائر اإلسنفالمية، األوىل  .154

 هن،  : حممد العجمي. 1413

بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: عبد الرَحن املعلِّمي، املكتب اإلسفالمي، التنكيل  .155

 هن.1406الريانية، 

ْيِل: ابن أيب الدنيا، مكتبنة الرشند، الريناض، األوىل،  .156 ِقيراُ  الل  ُد ور جج هنن،  : 1418الت هر

 مصلح جزاء احلارثي.

، القناهرة،  : هتذيب اَثار، مسنند ابنن عبناس: أبنو جعفنر الطنربي، مطبعنة املندِن .157

 حممود شاثر.

هتذيب األسامء واللغا : حميي الدين النووي، دار الكتب العلمية، ب و ، تصحيح  .158

 وتعليق: ُشثة العلامء.

 هن.1326هتذيب التهذيب: ابن حجر، دائرة املعارف النظامية، اهلند، األوىل،  .159

ي، مؤسسة الرسالة، األوىل،  .160 اد.هن،  : بشا1400هتذيب الكامل: امْلِزِّ  ر عو 
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هتذيب اللغة: حممد بن أَحد بن األزهري، دار إحياء الرتاث العريب، بن و ، األوىل،  .161

  ،  : حممد عوض مرعب.2001

هتننذيب سنننن أيب داود وإيضنناح مشننكفالته: ابننن القننيم، مكتبننة املعننارف، الرينناض،  .162

 هن،  : إسامعيل غازي.1428األوىل، 

تبنة الفرقنان، القناهرة،  : جندي السنيد التوبيخ والتنبيه: أبو الشيخ األصنبهاِن، مك .163

 إبراهيم.

: عبد الغني بن عبند الواحند املقنديس، دار املسنلم، الريناض، األوىل، التوحيد هلل  .164

 هن،  : مصعب احلايك.1419

هنن،  : 1414: مكتبة الرشد، الرياض، اخلامسة، التوحيد وإثبا  صفا  الرب  .165

 عبد العزيز الشهوان.

هن،  : عيل 1423بة العلو  واحلكم، املدينة املنورة، األوىل، التوحيد: ابن مندآل، مكت .166

 الفقيهي.

 ،  : 1993توضنننيح املشنننتبه: ابنننن نننناْص الننندين، مؤسسنننة الرسنننالة، األوىل،  .167

 العرقسويس.

تيس  الكريم الرَحن يف تفس  ثفال  املنان: عبد الرَحن بن نناْص السنعدي، مؤسسنة  .168

 للوحيق.هن،  : عبد الرَحن ا1420الرسالة، األوىل 

، الظاهرية، جموع  .169 لرِفيج  –عا   3747الرياِن عرش من املشيخة البغدادية: أبو طاهر السِّ

 . 10جاميع العمرية

ا، مرثز الننعامن، صننعاء، األوىل،  :  .170 غر ا  ممن َل يقع يف الكتب الستة: ابن ُقْطُلْوبر الريِّقر

 شادي آل نعامن.

، دار الفكر  .171  هن،  : ُشف الدين أَحد.1395وىل، ب و ، األ –الريقا : ابن ِحب انر

، مكتبننة النندار، املدينننة املنننورة، األوىل،  .172 هننن،  : عبنند العلننيم 1405الريقننا : الِعْجننيِلج

 البستوي.
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ثفالثة جالس من أماِل أيب احلسن عيل بن حييى بن جعفر بنن عبدثوينه، رواينة احلنافظ  .173

لرِفي، عن أيب العنفالء ا خلرسناِن، عننه: الظاهرينة، أيب طاهر أَحد بن حممد بن أَحد السِّ

 .109جاميع العمرية  –عا  3845جموع 

جننامع البيننان يف تأويننل القننرآن: أبننو جعفننر الطننربي، مؤسسننة الرسننالة، األوىل،  .174

 هن،  : أَحد وحممود شاثر.1420

هنن،  : 1407جامع التحصيل يف أحكا  املراسيل: العفالئني، عناَل الكتنب، الريانينة،  .175

 َحدي السلفي.

ننرن: ابنن ثرين ، دار خْضن، بن و ، الريانينة، جامع املساني .176 د والسنن اهلنادي ألقنو  سر

 هن،  : ابن دهيش.1419

اجلننامع ألخننفالَّ الننراوي وآداب السننامع: اخلطيننب البغنندادي، مكتبننة املعننارف،  .177

ان.1403  آل،  : حممود الط ح 

ِر بن راشد: منشنور ثملحنق بمصننف عبند النرزاَّ، املكتنب اإلسنفالمي،  .178 ْعمر جامع مر

  : حبيب الرَحن األعظمي. ب و ،

بنن و ، األوىل،  –اجلننرح والتعننديل: ابننن أيب حنناتم، دار إحينناء الننرتاث العننريب  .179

 هن.1371

: أبو أَحد حممد بن أَحند بنن حسنني ابنن الِغْطرينف اجلرجناِن، دار  .180 جزء ابن ِغْطِريف 

 هن،  : عامر حسن صربي.1417البشائر اإلسفالمية، ب و ، األوىل، 

ن، مطبعنة مسنودي، القندس، جزء ابن فيل: أر  .181 ُن بُن أرَْحردر بِن فِْينل  البراليِِسج ُبو طراِهر  احلرسر

 هن،  : البسيط.1421األوىل 

هنن، 1420ُجْزء أيب اجلرْهم العفالء بن موسى البراِهيِل، مكتبة الرشد، الريناض، األوىل،  .182

  : عبد الرحيم القشقري.

ُل ِمْن أمناِل أيب إسنحاَّ إبنراه .183 يم بنن عبند الصنمد: مكتبنة الرشند، األوىل، اجْلُْزُء األرو 

 هن،  : القشقري.1420
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ِد ْبِن اهْلرْينريرِم األرْنبرناِريِّ اْلُبنْندر  .184 ِر ْبِن حُمرم  ْعفر ِد ْبِن جر ْكر  حُمرم  ِديِث أريِب بر ُل ِمْن حر اِر، اجْلُْزُء األرو 

نُْه. الظاهرية، جموع رقم ، عر اِِنِّ قر ْ  اْلربر
ْكر  ُة أريِب بر اير  75جاميع العمرية  –عا   3811 ِرور

 َّ ،1 – 24 . 

نْن ُشنُيوِخِه،  .185 ، عر انر اذر اِهيمر ْبِن شر ِن ْبِن أرَْحردر ْبِن إِْبرر يِلل احْلرسر ِديِث أريِب عر ُل ِمْن حر و 
اجْلُْزُء األر

، الظاهرية، جموع رقم  ِجيِّ اِسِم األرزر اُء أريِب اْلقر  . 31جاميع العمرية  –عا   3768اْنتِقر

جلزء األول والرياِن من الفوائد املنتقاة الغرائب احلسان عن الشيوخ العواِل: أبو بكنر ا .186

، مكتبة تشسرتبيتي رقم: ) يِفج ْ ر ِ  الص  خِّ ُد ْبُن ُعبرْيِد اهلل ِ ابن الشِّ  (.3413حُمرم 

اجلزء األول والرياِن من فوائد أيب احلسني عيل بن حممد ابن برشان عن شيوخه )ضمن  .187

مطبننوع باسننم الفوائنند البننن مننندآل(، دار الكتننب العلميننة، بنن و ، األوىل، جمننوع 

 هن،  : خفالف حممود عبد السميع.1423

، مكتبننة الصننحابة، الشننارقة، األوىل،  .188 ُقِفننيج ْ : عبنناس بننن عبنند اهلل الرت  ُقِفننيِّ ْ جننزء الرت 

 هن،  : أيمن جاسم الدوري.1430

بننراهيم ابننن املقننرئ األصننبهاِن، اجلننزء الريالننث عرشنن مننن فوائنند أيب بكننر حممنند بننن إ .189

 (.193 – 174. )و105جاميع العمرية  –عا   3841الظاهرية، جموع رقم 

نِن  .190 اِِل، أِلريِب احْلرسر نور نُيوِخ اْلعر نِن الشج ناِن عر سر
اِئِب احْلِ رر اِة اْلغر اِئِد امْلُنْترقر ور اجْلُْزُء الري الُِث ِمنر اْلفر

ِد ْبن رر ْبِن حُمرم  يِلِّ ْبِن ُعمر نُة أريِب عر اير نْن ُشنُيوِخِه، ِرور ي ناِل، عر ِريِّ الكر نك  نِن احْلرنْريِبِّ السج ِن احْلرسر

، الظاهرينة، جمنوع رقنم  ِويِّ ْضِل األُْرمر ُة أريِب اْلفر اير نُْه. ِرور وِر، عر  اْبِن الن قج
نْيِ  3840احْلُسر

 . 104جاميع العمرية  –عا  

بناس بنن حممند بنن زثرينا بنن حيوينه اجلزء الريالث من حديث أيب عمنر حممند بنن الع .191

اخلننراز، انتقنناء النندارقطني، لننه، روايننة أيب حممنند احلسننن بننن عننيل اجلننوهري، عنننه، 

 . 93جاميع العمرية  –عا   3829الظاهرية، جموع رقم 

هنن،  : عبند 1406جزء احلسن بن عرفنة العبندي: دار األقَصن، الكوينت، األوىل،  .192

 الرَحن الفريوائي.
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من الفوائد العواِل املنتقاة من أصول سامعا  الفقيه أصيل الندين  اجلزء السابع عرش .193

(، وعنهننا 186 – 167) 64أيب صننالح أَحنند بننن هبننرا  احلرمنني، الظاهريننة، جمننوع 

 /خ.4815مصورة يف جامعة اإلما ، رقم 

جزء حنبل بن إسنحاَّ، ويندعى: )التاسنع منن فوائند ابنن السنامك(، مكتبنة الرشند،  .194

 آل،  : هشا  حممد.1419الرياض، الريانية، 

جزء يف احلديث من رواية أيب عيل ابن شاذان، وهنو النصنف األول منن اجلنزء الريناِن  .195

.  90جناميع العمرينة  –عنا   3826من أجزاء ابن شناذان، الظاهرينة، جمنوع رقنم 

 (.466فهرس جاميع العمرية )ص

ى األرْشيرِب، روا .196 ِن ْبِن ُمْوسر يِلل احلرسر ية أيب عنيل برشن بنن موسنى جزء فيه أحاديث أريِب عر

هن، حتقينق: خالند 1410بن صالح، دار علو  احلديث، الفج ة، اإلمارا ، األوىل، 

 بن قاسم الردادي.

لِِّص، طبع  .197 اجلزُء فيه أحاديُث عوال  ُمنتقاة  ِمن امْلُنتقى ِمن سبعِة أرجزاء ِمن حديِث امْلُخر

ي ا  وأجزاء أخرى[، األوقاف القطرية هن،  : نبينل 1429، األوىل، ضمن ]املخلِّصِّ

 سعد الدين جرار.

ْعُقنوبر األصنم، مطبنوع  .198 نِد ْبنِن ير ب ناِس حُمرم  نِديِث أريِب اْلعر اجلزء فيه الرياِن والريالث ِمْن حر

ضنمن "جمننوع فيننه مصننفا  أيب العبنناس األصننم وإسنامعيل الصننفار"، دار البشننائر 

 هن،  : نبيل سعد الدين جرار.1425اإلسفالمية، األوىل، 

نْن  .199 ، عر ِريِّ نيِلل اجْلرنْوهر نِن ْبنِن عر  احْلرسر
ند  ناِِل أريِب حُمرم  ن ِمنْن أرمر ر رشر احْلرناِدي عر ابُِع ور ُجْزء  فِيِه الس 

 ، ِريِّ نِن اجْلرنْوهر ، عر
ِ
الِب  أرَْحردر اْبنِن اْلبرن ناء ُة أريِب غر اير ، ِرور اُبوِريِّ ِريُ  طراِهر  الن ْيسر ْ ُشُيوِخِه، ختر

 . 79جاميع العمرية  –عا   3815قم الظاهرية، جموع ر

، دار املغنني، الريناض، األوىل،  .200 ن ِّ  األرشر
نِعيد  ْبنِد اهللِ بنِن سر جزء فيه حديث أيب سعيد عر

 هن،  : إسامعيل اجلزائري.1422
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لِِّص، ضنمن املخلصنيا ، طبنع ضنمن  .201 جزء  فيه سبعُة جالسر ِمن أرماِل أريِب طراِهر  امْلُخر

ي ا  وأجزاء هنن،  : نبينل سنعد 1429أخرى[، األوقاف القطرية، األوىل،  ]املخلِّصِّ

 الدين جرار.

، دار البشنائر  .202
ِ
اء نر  ْعنىلر الفر دار الصنديق،  -جزء فيه ستة جالس من أمناِل القناِض أيب ير

  ،  : حممد بن ناْص العجمي.2004األوىل، 

رجناِن، اجلزء فيه عدة جالس من أماِل الشيخ اإلما  حممد بنن إبنراهيم بنن جعفنر اجل .203

 . 74جاميع العمرية  –عا   3810الظاهرية، جموع رقم 

ة  ِمنر األُُصوِل: املوفق ابنن  .204 جر ة  َُمرر  ُْموعر اِديُث جر أرحر ةر ور فر رر عر ِة ور ِوير ْ ْوِ  الرت  ُجْزء  فِيِه فرْضُل ير

 561حنديث(، وهلنا مصنورة يف اجلامعنة اإلسنفالمية رقنم  - 248قدامة، الظاهرية )

(65- 81.) 

، رواية أيب احلسن عنيل بنن ج .205 ْزِوينِيِّ زء فيه جالس من أماِل أيب احلسن عيل بن عمر القر

 .22جاميع العمرية  –عا   3759عبد الواحد الدينوري عنه، الظاهرية، جموع رقم 

، طبنع ضنمن جمنوع ثتناب سنلوك  .206 نانر جزء فيه جلسان من أماِل أيب احلسني ابن برِْشر

ن، األوىل، طريننق السننلف وسننتة أجننزاء أخننر ننام   -هننن 1430ى، النندار األثريننة، عر

  ،  : أيب عبد اهلل َحزة اجلزائري.2009

جزء فيه جلسنان، أحندَها: عنن أيب احلسنني عنيل بنن حممند بنن عبند اهلل بنن برشنان،  .207

 3744والرياِن: عن أيب الفتح حممد بن أَحد بن أيب الفوارس: الظاهرية، جموع رقنم 

 . 7جاميع العمرية  –عا  

زء فيننه مشننيخة أيب احلسننني ابننن املهتنندي بنناهلل، دار البشننائر اإلسننفالمية، بنن و ، جنن .208

 هن،  : قاسم ضاهر.1432األوىل، 

ناِب املقنرئ  .209 ه  ْبنِد اْلور نِد ْبنِن أرَْحرندر ْبنِن عر ْبنِد اهللِ ْبنِن حُمرم  جزء فيه من أحاديث أيب عمنر عر

لرِميِّ عن شيوخه )ضمن جموع مطبنوع باسنم الفوائند ال بنن منندآل(، دار الكتنب السج

 هن،  : خفالف حممود عبد السميع.1423العلمية، ب و ، األوىل، 
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ُة اْبِن اْبنِِه أريِب  .210 اير ْن ُشُيوِخِه، ِرور ، عر اِِلِّ ةر النِّعر ِد ْبِن طرْلحر ِن حُمرم  ِديِث أريِب احْلرسر  ُجْزء  فِيِه ِمْن حر

 ْبِن أرَْحردر ْبِن حُمرم  
نْيِ ْبِد اهلل ِ احْلُسر نُْه. الظاهرية، جموع رقم عر ، عر ةر عنا   3758ِد ْبِن طرْلحر

 . 21جاميع العمرية  –

ْيِميِّ وفوائد أيب بكر أَحد بنن يوسنف بنن خنفالد  .211 جزء فيه من حديث أيب العباس الُكدر

 . 40 – 26( حديث، و 297النصيبي، الظاهرية، جموع )

ْين .212 ي ور اُز، رواينة أيب إسنحاَّ جزء فيه من حديث أيب عمر حممد بن العباس بنن حر ِه اخلرنز 

، عنه. الظاهرية، جموع رقم  كِيِّ مر ْ جاميع العمرينة  –عا   3821إبراهيم بن عمر الربر

85 . 

ن ناد  والفناريس واجلنوهري ومنن أمناِل ابنن  .213 اجلزء فيه منتقى من حنديث ابنن َملند وهر

ذر عنن شنيوخه، الظاهرينة، جمنوع رقنم  زر ْ  –عنا  3865السمرقندي، رواية ابنن طرنربر

. وقند طبنع ضنمن جمنوع بعننوان: ]نادرتناِن حنديريي تاِن البنن  129جاميع العمرينة 

هنن،  : 1426مِن، األوىل،  –طربزد املؤّدب[ )مكتبنة التوعينة اإلسنفالمية، جينزة 

 هشا  بن حممد الكدش(.

اجلزء فيه منتقى من حديث أيب بكر حممد بنن جعفنر بنن اهلينريم األنبناري: الظاهرينة،  .214

 . 75جاميع العمرية –عا   3811رقم جموع 

ْيِل بن صنالح، عنن أبينه، عنن  .215 جزء فيه نسخة عبد العزيز بن املختار البِي، عن ُسهر

. ]وجناء يف  107جناميع العمرينة  –عنا   3843أيب هريرة: الظاهرية، جمنوع رقنم 

آخر هذآل النسخة: )حديث احلريب عن حممد بن عبدة بن حرب(، ثم )حديث احلنريب 

 مد الباغندي([.عن حم

جزء من حديث ابن شاهني َجع أيب احلسني ابن املهتدي: أبنو حفنص عمنر بنن أَحند  .216

ابننن شنناهني، ]مطبننوع ضننمن جمننوع فيننه مصنننفا  ابننن شنناهني[ دار ابننن األثنن ، 

 هن،  : بدر البدر.1415الكويت، األوىل، 
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، الظاهرينة، جمنوع ر .217 ِريِّ  3797قنم جزء من حديث أيب حييى ثامل بن طلحة اجلرْحدر

 . 61جاميع العمرية  –عا  

جزء من حديث البغوي، رواية أيب طاهر املخلِّص، عنه، مطبنوع  ضنمن ]جمنوع فينه  .218

مصنفا  أيب احلسن ابن احلاممي وأجزاء حديريية أخرى[، أضواء السلف، الريناض، 

 هن،  : نبيل سعد الدين جرار.1425األوىل، 

لعنواِل، بانتقناء الندارقطني، منن حنديث أيب جزء منتقى من الفوائد املنتقاآل الغرائب ا .219

ي، ومن حديث أيب بكر القطيعي"، الظاهرية، جمنوع رقنم  عنا   3790إسحاَّ املزثِّ

 . 54جاميع العمرية  –

نْرو: الضنياء املقنديس، الظاهرينة، عنا   .220 ، حنديث 1135جزء منتقى من مسموعا  مر

344 . 

الدين نعامن بن حممود اَلنويس،  جفالء العينني يف حماثمة األَحدين: أبو الربثا  خ  .221

 هن. 1401مطبعة املدِن، 

ننا ر بننن زثريننا، دار الكتننب  .222 اجللننيس الصننالح الكننايف واألنننيس الناصننح الشننايف: امْلُعر

 هن،  : اجلندي.1426العلمية، األوىل، 

َجع اجليوش والدساثر عىل ابن عساثر: يوسف بن حسن ابن عبد اهلادي ابن املربد،  .223

هن،  : حممند 1417ة باملدينة املنورة، ثلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسفالمي

 فوزي حسن سعد.

َجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، دار العلنم للمفالينني، األوىل،  .224

  ،  : رمزي بعلبكي.1987

نار األسنندي، مطبعنة املندِن، القنناهرة،  .225 َجهنرة نسنب قنريش وأخبارهننا: النزب  بنن برك 

 ن،  : حممود حممد شاثر.ه1381

اجلوهر املنضد يف طبقا  متأخري أصحاب أَحد: يوسف بن حسن ابن عبند اهلنادي  .226

 هن،  : عبد الرَحن العرييمني.1421ابن املربد، مكتبة العبيكان، الرياض، األوىل، 
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حادي األرواح إىل بفالد األفنراح: شنمس الندين ابنن القنيم اجلوزينة، مطبعنة املندِن،  .227

 القاهرة.

، دار  حاشية .228 ننِْديج السندي عىل سنن ابن ماجه: نور الندين حممند بنن عبند اهلنادي السِّ

 اجليل، ب و .

229.  ، نننِْديج حاشننية مسننند اإلمننا  أَحنند بننن حنبننل: نننور النندين حممنند بننن عبنند اهلننادي السِّ

 هن،  : نور الدين طالب.1428األوقاف القطرية، األوىل، 

م إسننامعيل األصننبهاِن، دار الرايننة، احلجننة يف بيننان املحجننة: قننوا  السنننة أبننو القاسنن .230

 هن،  : املدخيل.1419الرياض، الريانية، 

ْعِديِّ عن إسامعيل بن جعفر املدِن، مكتبة الرشد، الرياض،  .231 حديث عيل بن ُحْجر  الس 

 هن،  : عمر السفياِن.1418األوىل، 

، حديث حممد بن عبد اهلل األنصاري، ويليه فوائد ابن مايس، أضنواء السنلف، األوىل .232

 هن،  : مسعد السعدِن.1418

احللة السن اء: حممند ابنن األبنار القضناعي البلنيسن، دار املعنارف، القناهرة، الريانينة،  .233

  ،  : حسني مؤنس.1985

ننْيم  األصننبهاِن، دار الفكننر  .234 : أبننو ُنعر
ِ
نناُ  األرْصننِفيراء برقر طر  ور

ِ
بنن و ،  –ِحْليرننُة األرْولِيرنناء

  .1996 -هن 1416

د: أبننو موسننى حممنند بننن عمننر املننديني، مكتبننة التوبننة، خصننائص مسننند اإلمننا  أَحنن .235

 هن.1410

هن،  : مشهور 1414اخلفالفيا : أبو بكر البيهقي، دار الصميعي، الرياض، األوىل،  .236

لامن.  حسن آل سر

هن،  : فهد 1425خلق أفعال الِعبراد: اإلما  البخاري، دار أطلس اخلْضاء، األوىل،  .237

 سليامن الفهيد.
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دارس، عبنند القننادر بننن حممنند النعيمنني، دار الكتننب العلميننة، النندارس يف تنناريخ املنن .238

 هن.1410ب و ، األوىل، 

الدر املصون يف علو  الكتاب املكنون: أبو العباس أَحد السنمني احللبني، دار القلنم،  .239

 دمشق،  : أَحد اخلرا .

 الدر املنريور يف التفس  باملأثور: السيوطي، دار الفكر، ب و . .240

نقنل: ابنن تيمينة، جامعنة اإلمنا  حممند بنن سنعود بالريناض، درء تعارض العقنل وال .241

 هن،  : رشاد ساَل.1411الريانية، 

النندرة املضننية يف عقنند أهننل الفرقننة املرضننية: شننمس النندين حممنند بننن أَحنند بننن سنناَل  .242

 ،  : أُشف بنن عبند 1998السفاريني، مكتبة أضنواء السنلف، الريناض، األوىل، 

 املقصود.

ائة الريامنة: ابن حجنر العسنقفالِن، دائنرة املعنارف العريامنينة، الدرر الكامنة يف أعيان امل .243

 هن.1392حيدر أباد، الريانية، 

هن،  : مصنطفى عبند 1413الدعاء: الطرباِن، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .244

 القادر عطا.

، مكتبة الرشد، الرياض، األوىل،  .245 بِّيج ْيل  الض  هن،  : عبند 1419الدعاء: حممد بن ُفضر

 يز البعيمي.العز

  ،  : بدر البدر.2009الدعوا  الكب : البيهقي، غراس، الكويت، األوىل،  .246

دقائق التفس  اجلامع لتفس  ابن تيمينة: شنيخ اإلسنفال  ابنن تيمينة احلنراِن، مؤسسنة  .247

 هن،  : حممد السيد اجلليند. 1404علو  القرآن، دمشق، الطبعة: الريانية، 

ْيم  األصب .248 هن،  : حممد 1406هاِن، دار النفائس، ب و ، الريانية، دالئل النبوة: أبو ُنعر

 رواس، وعبد الرب عباس.

هننن،  : عبنند املعطنني 1408دالئننل النبننوة: البيهقنني، دار الكتننب العلميننة، األوىل،  .249

 قلعجي.
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الدالئل يف غريب احلديث: قاسم بن ثابت الرسقسنطي، مكتبنة العبيكنان، الريناض،  .250

 هن،  : حممد القناص.1422األوىل، 

لدليل املغني لشيوخ اإلما  أيب احلسن الدارقطني: أبو الطيب ننايف املنصنوري، دار ا .251

 هن.1428الكيان، السعودية، األوىل، 

، دار قتيبة، دمشق، الريانية،  .252  اإِلْلبِِ يِّ
ْسُعود  اِهيمر ْبِن مر هنن، 1401ديوان أيب إسحاَّ إِْبرر

  : حممد رضوان الداية.

د بنن عبند النرَحن بنن الغنزي، دار الكتنب العلمينة، ديوان اإلسفال : أبنو املعناِل حممن .253

 هن،  : سيد ثرسوي حسن. 1411ب و ، األوىل، 

، مكتبة النهضة احلديرينة، مكنة، الريانينة،  : َحناد  .254 بِيج هر ديوان الضعفاء واملرتوثني: الذ 

 األنصاري.

نْيِ امْلُترنربِّي، دار ب  .255 يِِّب أرَْحرُد بُن ُحسر  هن.1403و ، ب و ، ديوان املتنبي: أرُبو الط 

ذثر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضا: أبو الشيخ األصبهاِن، دار الكتب العلمية،  .256

 هن،  : السعدِن.1417األوىل 

ذ  الكفال  وأهله: أبنو إسنامعيل اهلنروي األنصناري، مكتبنة الغربناء األثرينة، األوىل،  .257

 هن،  : عبد اهلل األنصاري.1419

هنننن،  : 1382الكتنننب احلديرينننة، القننناهرة، األوىل، ذ  اهلنننوى: ابنننن اجلنننوزي، دار  .258

 مصطفى عبد الواحد.

ذيننل التقيينند يف رواة السنننن واألسننانيد: أبننو الطيننب حممنند بننن أَحنند املكنني احلسننني  .259

 هن،  : ثامل احلو .1410الفايس، دار الكتب العلمية، األوىل، 

ار، طبنع ضنمن تن .260 اريخ بغنداد ذيل تاريخ بغداد: حمب الدين حممد بن حممود ابن النج 

 هن،  : مصطفى عبد القادر عطا.1417يف دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل، 

، دار الغننرب اإلسننفالمي،  .261 ْيريِيِّ بر ذيننل تنناريخ مدينننة السننفال : حممنند بننن سننعيد ابننن النندج

 هن،  : بشار عواد.1427ب و ، األوىل، 
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دار الكتنب ذيل تذثرة احلفناظ: جنفالل الندين عبند النرَحن ابنن أيب بكنر السنيوطي،  .262

 العلمية،  : زثريا عم ا .

ة، جامعة أ  القرى بمكنة، األوىل،  .263 هنن، 1419ذيل تكملة اإلثامل: منصور ابن العامدي 

  : عبد القيو  عبد رب النبي.

 الذيل عىل النهاية يف غريب احلديث واألثر: عبد السفال  علوش، دار ابن حز . .264

 الفوائنند، مكننة املكرمننة، األوىل، ذيننل لسننان امليننزان: حنناتم عننارف العننوِن، دار عنناَل .265

 هن.1418

ذيننل ميننزان االعتنندال: أبننو الفضننل عبنند الننرحيم بننن احلسننني العراقنني، دار الكتننب  .266

 هن،  : عيل حممد عوض. 1416العلمية، 

ِة، مؤسسة النرشن اإلسنفالمي، قنم،  .267 اِئفر ْيُخ الط  ر  شر ْعفر هنن، 1415رجال الطويس: أرُبو جر

  : جواد القيومي.

: أبو العباس أَحد بن عيل النجا ، مؤسسنة النرشن اإلسنفالمي، قنم، رجال النجا  .268

  : موسى الشب ي الزنجاِن.

الرد الوافر: حممد بن عبد اهلل ابن ناْص الدين الدمشقي، املكتب اإلسفالمي، ب و ،  .269

 هن،  : زه  الشاويش.1393األوىل، 

رينة، املديننة املننورة، الرد عىل البكري: شيخ اإلسنفال  ابنن تيمينة، مكتبنة الغربناء األث .270

 هن،  : حممد عجال.1417األوىل، 

الننرد عننىل اجلهميننة: أبننو سننعيد عننريامن النندارمي، دار ابننن األثنن ، الكويننت، الريانيننة،  .271

 هن،  : بدر البدر.1416

الرد عىل اجلهمية: حممند بنن إسنحاَّ ابنن منندآل، املكتبنة األثرينة، باثسنتان،  : عنيل  .272

 الفقيهي.

 هن.1414، دار العاصمة، الرياض، األوىل، أبو زيد بن عبد اهلل بكر :الردود .273
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الرسالة األثملية فيام جيب هلل من صفا  الكنامل: شنيخ اإلسنفال  ابنن تيمينة، مطبعنة  .274

 هن.1403املدِن، املؤسسة السعودية بمِ، القاهرة، 

رسننالة يف أن القننرآن غنن  َملننوَّ: أبننو إسننحاَّ إبننراهيم بننن إسننحاَّ احلننريب، دار  .275

 هن،  : عيل الشبل.1416األوىل، العاصمة، الرياض، 

الروض األنف يف ُشح الس ة النبوية البن هشا : أبو القاسم عبند النرَحن بنن عبند  .276

هنن،  : عمنر 1421اهلل بن أَحد السهييل، دار إحياء الرتاث العريب، ب و ، األوىل، 

 عبد السفال  السفالمي.

وري، دار العاصنمة، الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاثم: أبو الطيب نايف املنص .277

  .2011الرياض، 

هنن،  : إبنراهيم العنيل، 1411رؤية اهلل: الدارقطني، مكتبة املنار، الزرقناء، األردن،  .278

 وأَحد فخري.

ناس البنزار، الندار العلمينة، دهلني، األوىل،  .279 رؤية اهلل: عبد النرَحن بنن عمنر ابنن النح 

 هن، حمفوظ السلفي.1407

اجلننوزي، دار الكتنناب العننريب، بنن و ، األوىل، زاد املسنن  يف علننم التفسنن : ابننن  .280

 هن،  : عبد الرزاَّ املهدي.1422

 ، 1996الزهد الكب : أبو بكر البيهقي، مؤسسة الكتنب الريقافينة، بن و ، الريالرينة،  .281

  : عامر أَحد حيدر.

ْهُد: أَحد بن حنبل، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .282 هن،  : حممد عبد 1420الزج

 ني.السفال  شاه

الزهد: أسد بن موسى األموي، مكتبة التوعية اإلسفالمية إلحياء الرتاث اإلسنفالمي،  .283

 هن،  : أبو إسحاَّ احلويني.1413مكتبة الوعي اإلسفالمي، مِ، األوىل، 

الزهنند: عبنند اهلل بننن املبننارك، دار الكتننب العلميننة، بنن و ،  : حبيننب الننرَحن  .284

 األعظمي.
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، د .285 يِّ ِ ن اُد ْبُن الرس  هن، 1406ار اخللفاء للكتاب اإلسفالمي، الكويت، األوىل، الزهد: هر

  : عبد الرَحن الفريوائي.

هنن،  : عبند النرَحن 1404الزهد: وثيع بن اجلنراح، مكتبنة الندار، املديننة، األوىل،  .286

 الفريوائي.

ِقننّي: أبننو الطيننب نننايف املنصننوري، دار  .287 اِجِم شننُيوخ البرِيهر ننرر ننبِيُل الن ِقنني يف تر لسر الس 

 هن.1432الرياض، األوىل،  العاصمة،

سلسلة األحاديث الصحيحة: ناْص الدين األلباِن، مكتبة املعارف، الرياض، األوىل،  .288

 هن.1422 -هن 1415

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة: ناْص الدين األلباِن، دار املعارف، الرياض،  .289

 هن.1412األوىل، 

أَحند بنن عنيل بنن عبند القنادر  السلوك ملعرفنة دول امللنوك: أبنو العبناس تقني الندين .290

هنن،  : حممند عبند 1418احلسيني املقريزي، دار الكتب العلمينة، بن و ، األوىل، 

 القادر عطا.

اية  .291 ل، دار الر  ياض، األوىل،  –السنة: أبو بكر اخلرفال   هن،  : عطي ة الزهراِن.1410الرِّ

هن،  : حممد 1406وىل، السنة: عبد اهلل بن أَحد بن حنبل، دار ابن القيم، الدما ، األ .292

 القحطاِن.

 سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية،  : حممد فؤاد عبد الباقي. .293

 سنن أيب داود: املكتبة العِية، صيدا، ب و ،  : حممد حميي الدين عبد احلميد. .294

هنن،  : أَحند 1395سنن الرتمذي، مطبعنة مصنطفى البنايب احللبني، مِن، الريانينة،  .295

 شاثر.

 هن،  : حسن شلبي.1424قطني: مؤسسة الرسالة، ب و ، األوىل، سنن الدار .296

سنن الدارمي: أبو حممند عبند اهلل بنن عبند النرَحن الندارمي، دار املغنني، السنعودية،  .297

 هن،  : حسني أسد.1412األوىل، 
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السنن الصغرى )املجتبى(: النسائي، مكتب املطبوعنا  اإلسنفالمية، حلنب، الريانينة،  .298

 أبو غدة. هن،  : عبد الفتاح1406

هنن،  : حممند 1424السنن الكربى: البيهقي، دار الكتب العلمية، بن و ، الريالرينة،  .299

 عبد القار عطا.

هنن،  : حسنن 1421السنن الكربى: النسنائي، مؤسسنة الرسنالة، بن و ، األوىل،  .300

 شلبي.

هنن،  : 1414سنن سعيد بن منصور )التفسن (، دار الصنميعي، الريناض، األوىل،  .301

 سعد آل َُحيد.

هنن،  : حبينب النرَحن 1403سنن سعيد بن منصور، الدار السلفية، اهلنند، األوىل،  .302

 األعظمي.

فالر : ضياء الدين أبو عبد اهلل  .303 فالرة والس  ل الص  يِه أرْفضر لر ى عر ن امْلُْصطرفر اُ  عر األْحكر نرُن ور السج

ي، السعودية، األوىل،  سْ ِ اِجد عر اُر مر هن،  : 1425حممد بن عبد الواحد املقديس، در

ة. اشر ني ْبن ُعكر  ُحسر

هنن،  : 1408سؤاال  ابن اجلنيد ليحينى بنن معنني، مكتبنة الندار، املديننة، األوىل،  .304

 أَحد نور سيف.

سؤاال  أيب ُعبيد اَجري أبا داود السجستاِن يف اجلنرح والتعنديل، دار االسنتقامة،  .305

عظننيم هننن،  : عبنند العلننيم عبنند ال1418مؤسسننة الريننان، بنن و ، األوىل،  -مكننة 

.  البرْسترِويج

اِِنِّ للدارقطني، ثتاب خانة َجييل، الهور، باثستان، األوىل،  .306 قر ْ هن، 1404سؤاال  الربر

  : عبد الرحيم القشقري.

هننن،  : 1404الرينناض، األوىل،  –سننؤاال  احلنناثم للنندارقطني: مكتبننة املعننارف  .307

 موفق عبد القادر.
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هنن، 1408اإلسنفالمي، األوىل، سؤاال  السجزي: أبو عبند اهلل احلناثم، دار الغنرب  .308

  : موفق عبد القادر.

هننن،  : فريننق بنن ُشاف 1427سننؤاال  السننلمي للنندارقطني: اجلرييسنن، األوىل،  .309

 احلميد واجلرييس.

سؤاال  َحزة السهمي للدارقطني: مكتبة املعارف، الرياض، األوىل،  : موفق عبد  .310

 القادر.

ث العِ األلباِن  .311 ه أبو عبد اهلل أَحد بنن إبنراهيم بنن ، سأهلا ل~سؤاال  للعفالمة حمدِّ

 القاهرة. –أيب العينني: مهبط الوحي 

سنن  أعننفال  النننبفالء: شننمس النندين الننذهبي، مؤسسننة الرسننالة، بنن و ، الريالريننة،  .312

 هن،  : شعيب األرنؤو  وآخرون.1405

الس ة النبوية: عبد امللك بن هشا  املعافري، مصطفى احليل وأوالدآل، مِن، الريانينة،  .313

  : السقا وآخرون. هن،1375

س ة ومناقب عمنر بنن عبند العزينز، ابنن اجلنوزي، دار ابنن خلندون، اإلسنكندرية،  .314

 هن،  : طه عبد الرؤوف.1417األوىل، 

شذرا  الذهب يف أخبار منن ذهنب: عبند احلني ابنن العنامد، دار ابنن ثرين ، دمشنق،  .315

 هن،  : حممود األرنؤو .1406األوىل، 

هبة اهلل بنن احلسنن الفاللكنائي، دار طيبنة، الريامننة،  ُشح أصول االعتقاد: أبو القاسم .316

 هن،  : أَحد الغامدي.1423

ُشح السنننة: أبننو حممنند احلسننني بننن مسننعود البغننوي، املكتننب اإلسننفالمي، الريانيننة،  .317

 هن، شعيب األرنؤو ، زه  الشاويش.1403

ُشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح: ُشف الدين احلسني بنن عبند اهلل الطيبني، مكتبنة  .318

 هن، عبد احلميد هنداوي.1417زار مصطفى الباز، مكة املكرمة، األوىل، ن
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، السننعودية،  .319 ُشح العقينندة الواسننطية: حممنند بننن خليننل هننّراس، دار اهلجننرة، اخلُننربر

 هن،  : علوي السقاف.1415الريالرية، 

 هن.1397ُشح حديث النزول: ابن تيمية، املكتب اإلسفالمي، ب و ، اخلامسة،  .320

، مكتبنة الندار عبند اهلل بنن حممند الغننيامن :من صحيح البخاري ح ثتاب التوحيدُش .321

 هن.1405باملدينة املنورة، األوىل، 

ُشح مننذاهب أهننل السنننة: أبننو حفننص عمننر ابننن شنناهني، مكتبننة قرطبننة، األوىل،  .322

 هن،  : عادل حممد.1415

هنن،  : شنعيب 1415ُشح مشكل اَثار: أبو جعفنر الطحناوي، الرسنالة، األوىل،  .323

 األرنؤو .

هنن، 1414ُشح معاِن اَثار: أبو جعفنر الطحناوي، عناَل الكتنب، بن و ، األوىل،  .324

  : زهري النجار، وسيد جاد احلق.

، دار الوطن، الريانية،  .325 يج ُة: أبو بكر حممد بن احلسني اَُجرِّ يعر ِ هنن،  : عبند 1420الرش 

 اهلل بن عمر الدميجي.

هنن،  : عبند 1423ض، األوىل، شعب اإليامن: أبو بكر البيهقي، مكتبة الرشد، الريا .326

 العيل بن عبد احلميد بن حامد.

ناوي، رينم فرحنان املعايطنة  .327 شعر ورقة بن نوفنل، َجعنا ودراسنة: عمنر عبند اهلل الفج 

]املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل باألحساء )العلو  اإلنسانية واإلدارينة(، املجلند 

  2009 -هن 1430العاُش، العدد األول، 

هنن،  : 1400بكر ابن أيب الدنيا، املكتب اإلسنفالمي، الكوينت، الريالرينة، الشكر: أبو  .328

 بدر البدر.

الصننحاح تنناج اللغننة وصننحاح العربيننة: إسننامعيل بننن َحنناد اجلننوهري، دار العلننم  .329

 ،  : أَحد عطار.هن1407للمفاليني، الرابعة 

: مؤسسة الرسالة، الريانية،  .330  هن،  : شعيب األرنؤو .1414صحيح ابن ِحب انر
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، املكتننب اإلسننفالمي، بنن و ، صننحي .331 ننةر ْيمر هننن،  : حممنند مصننطفى 1400ح ابننن ُخزر

 األعظمي.

 هن،  : حممد زه  ناْص الناْص.1422صحيح البخاري: دار طوَّ النجاة، األوىل،  .332

صحيح الرتغيب والرتهيب: ناْص الدين األلباِن، مكتبة املعارف، الريناض، األوىل،  .333

 هن.1421

 ناْص الدين األلباِن، املكتب اإلسفالمي، ب و . صحيح اجلامع الصغ  وزياداته: .334

 صحيح مسلم: دار إحياء الرتاث العريب، ب و ،  : حممد فؤاد عبد الباقي. .335

، املكتب اإلسنفالمي، بن و ، األوىل،  .336 اِِنِّ نْعر  الص 
اِ  ْبِن ُمنربِّه  هنن،  : 1407صحيفة َهر 

 عيل حسن عبد احلميد.

 هن،  : عبد اهلل الغنيامن.1402املدينة، األوىل، الصفا : الدارقطني، مكتبة الدار،  .337

صفة اجلنة: ابن أيب الدنيا، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلنم، جندة،  : عمنرو  .338

 عبد املنعم سليم.

ْيم  األصبهاِن، دار املأمون للرتاث، دمشق،  : عيل رضا عبد اهلل. .339  صفة اجلنة: أُبو ُنعر

هنن،  : صنربي 1423بلنسنية، الريناض، األوىل،  صفة اجلنة: الضنياء املقنديس، دار .340

 سفالمة شاهني.

 هن،  : أَحد بن عيل.1421صفة الصفوة: ابن اجلوزي، دار احلديث، القاهرة،  .341

وداِن، دار الغنرب اإلسنفالمي،  .342 صلة اخللف بموصنول السنلف: حممند بنن حممند النرج

 هن،  : حممد حجي.1408األوىل، 

واملعطلة: ابن القنيم، دار العاصنمة، الريناض،  الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية .343

 هن،  : الدخيل اهلل.1408األوىل، 

هنن،  : أَحند 1426الضعفاء الصغ : البخاري، مكتبة ابنن عبناس، مِن، األوىل،  .344

 ابن أيب العينني.
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، دار الكتب العلمينة، بن و ، األوىل،  .345 ْييِلج هنن، 1404الضعفاء الكب : أبو جعفر الُعقر

 ي قلعجي. : عبد املعط

الضعفاء واملرتوثون: الدارقطني، جلة اجلامعة اإلسفالمية باملديننة،  : عبند النرحيم  .346

 القشقري.

 ضعيف اجلامع الصغ  وزياداته: ناْص الدين األلباِن، املكتب اإلسفالمي، ب و . .347

الضوء الفالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين أبو اخل  حممد بنن عبند النرَحن بنن  .348

 مكتبة احلياة، ب و . السخاوي، دار

طبقا  احلفاظ: جفالل الدين عبد الرَحن ابن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية،  .349

 هن.1403ب و ، األوىل، 

طبقننا  احلنابلننة: أبننو احلسننني ابننن أيب يعننىل، دار املعرفننة، بنن و ،  : حممنند حامنند  .350

 الفقي.

هنن،  : 1413انينة، طبقا  الشافعية الكربى: تاج الدين السبكي، هجنر، مِن، الري .351

 حممود الطناحي، عبد الفتاح احللو.

افعي ة: عبد الرحيم اإلسنوي، دار الكتنب العلمينة، األوىل،  .352  ،  : 2002طبقا  الش 

 ثامل احلو .

طبقنا  الشننافعية، أبنو بكننر ابننن أَحند بننن بنن قنناِض شننهبة األسندي، عنناَل الكتننب،  .353

 هن،  : احلافظ عبد العليم خان.1407ب و ، األوىل، 

هنن،  : أَحند عمنر 1413طبقا  الشافعيني: ابن ثري ، مكتبة الريقافة الدينية، مِ،  .354

 هاشم، وحممد عزب.

طبقا  الشعراء: عبد اهلل بن حممد ابن املعتز العبايس، دار املعارف، القناهرة، الريالرينة،  .355

  : عبد الستار أَحد.

بن و ، األوىل، طبقا  الفقهناء الشنافعيني: ابنن الصنفالح، دار البشنائر اإلسنفالمية،  .356

  ،  : حميي الدين نجيب.1992
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 ،  : 1968الطبقا  الكربى: حممد بن سعد بن منيع البِي، دار صادر، األوىل،  .357

 إحسان عب اس.

طبقا  املحدثني بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ األصبهاِن، مؤسسة الرسالة،  .358

 هن،  : عبد الغفور البلو .1412ب و ، الريانية، 

 ،  : 1380املعتزلة: أَحد بن املرتَض املهندي، دار مكتبنة احليناة، بن و ،  طبقا  .359

ْلد  نّة ِديفر ر. –ُسوسر  فِْلزر

ننن ة: األلبنناِن، املكتننب اإلسننفالمي، الريالريننة،  .360  -هننن 1413ظننفالل اجلنننة يف ختننري  السج

1993.  

: شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بن و  .361 ر ربر ْن غر  مر
ِ
ربر ُ يف خر ،  : حممند الِعربر

 بسيوِن زغلول.

العجاب يف بيان األسباب: ابن حجر العسنقفالِن، دار ابنن اجلنوزي، الندما ، األوىل،  .362

 هن،  : عبد احلكيم األنيس.1418

العجالة يف األحاديث املسلسلة: أبو الفيض حممد ياسني الفاداِن املكي، دار البصائر،  .363

 هن.1405دمشق، الريانية، 

و جعفر حممد بن عريامن بنن أيب شنيبة، مكتبنة الرشند، األوىل، العرش وما ُرِوير فيه: أب .364

 هن،  : حممد خليفة التميمي.1418

هنن،  : 1424العرش: شمس الدين النذهبي، اجلامعنة اإلسنفالمية باملديننة، الريانينة،  .365

 حممد خليفة التميمي.

هن،  : رضاء 1408العظمة: أبو الشيخ األصبهاِن، دار العاصمة، الرياض، األوىل،  .366

  املبارثفوري.اهلل

هنن،  : حممند خن  1416العقوبا : ابن أيب الدنيا، دار ابن حز ، بن و ، األوىل،  .367

 رمضان.
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العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسفال  أَحد بن تيمية: شمس الندين حممند بنن أَحند  .368

بن عبد اهلادي بن يوسف الدمشقي احلنبيل، دار الكتاب العنريب، بن و ،  : حممند 

 حامد الفقي.

يدة السلف وأصحاب احلديث: أبنو عنريامن إسنامعيل بنن عبند النرَحن الصنابوِن، عق .369

ناج  هنن، 1428دار عمنر بنن اخلطناب، القناهرة، األوىل،  -مكتبة اإلما  الوادعي، دم 

  : عبد الرَحن بن عبد املجيد الشم ي.

هنن،  : حمفنوظ 1405(، األوىل، 11ج – 1علل الدارقطني: دار طيبة، الريناض )ج .370

هنن،  : 1427(، األوىل، 15ج – 12لسلفي، دار ابنن اجلنوزي، الندما  )جالرَحن ا

 حممد الدبايس.

العلننل الكبنن : الرتمننذي، عنناَل الكتننب، مكتبننة النهضننة العربيننة، بنن و ، األوىل،  .371

 هن، صبحي السامرائي، وآخرون.1409

آبناد، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية: ابن اجلوزي، إدارة العلو  األثرية، فيصل  .372

 هن،  : إرشاد احلق األثري.1401باثستان، الريانية، 

هنن،  : فرينق، بن ُشاف: 1427العلل البن أيب حاتم، اجلرييسن، الريناض، األوىل،  .373

 سعد احُلميد وخالد اجُلرييس.

العلل ومعرفة الرجال )رواينة عبند اهلل(: أَحند بنن حنبنل، اخلناِن، الريانينة،  : ويص  .374

 اهلل.

هن،  : أُشف 1416لذهبي، أضواء السلف، الرياض، األوىل، العلو للعيل الغفار: ا .375

 عبد املقصود.

ُة القاري ُشح صحيح البخاري: بدر الدين العيني، دار إحياء الرتاث العنريب  .376  –ُعْمدر

 ب و .

، دار القبلة، جدة، مؤسسة علو  القرآن، ب و ،   :  .377 نِّيِّ عمل اليو  والليلة: ابن السج

 ثوثر الربِن.
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هننن،  : 1406والليلننة: النسننائي، مؤسسننة الرسننالة، بنن و ، الريانيننة، عمننل اليننو   .378

 فاروَّ َحادة.

العواصم والقواصنم يف النذب عنن سننة أيب القاسنم: حممند بنن إبنراهيم ابنن النوزير  .379

 هن،  : شعيب األرنؤو .1415القاسمي، مؤسسة الرسالة، ب و ، الريالرية، 

وان "العنواِل عنن مالنك بنن عواِل مالك: أبو أَحند احلناثم، طبنع ضنمن جمنوع بعنن .380

  ،  : حممد احلاج الناْص.1998أنس"، دار الغرب اإلسفالمي، الريانية، 

العننني: اخلليننل بننن أَحنند الفراهينندي، دار ومكتبننة اهلننفالل،  : مهنندي املخزومنني،  .381

 إبراهيم السامرائي.

غاية األماِن يف تفس  الكفال  الرباِن: أَحد بن إسنامعيل بنن عنريامن الكنوراِن، جامعنة  .382

 هن،  : حممد مصطفي ثوثصو.1428صاقريا، ثلية العلو  االجتامعية، ترثيا، 

: شمس الدين أبو اخل  ابن اجلزري، مكتبنة ابنن تيمينة،  .383
ِ
اء اِ  الُقر  برقر ِة يِف طر اير ُة النِّهر اير غر

  : ج. برجسرتارس.

الغرائننب امللتقطننة مننن مسننند الفننردوس ممننا لننيس يف الكتننب املشننهورة: ابننن حجننر،  .384

يف "دار الكتننب املِننية"، منشننورة عننىل الشننبكة العنكبوتيننة برتقننيم: أَحنند َمطننو  

 اخلْضي.

غريننب احلننديث: إبننراهيم بننن إسننحاَّ احلننريب، جامعننة أ  القننرى بمكننة، األوىل،  .385

 هن،  : سليامن العايد.1405

هننن،  : عبنند اهلل 1397غريننب احلننديث: ابننن قتيبننة، مطبعننة العنناِن، بغننداد، األوىل،  .386

 اجلبوري.

هنن،  : عبند 1402ديث: أبو سليامن َحد بنن حممند اخلطنايب، دار الفكنر، غريب احل .387

باوي.  الكريم العزر

، دار الكتب العلمينة،  .388 ِريج ينرور هنن، 1398غريب القرآن: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّ

  : أَحد صقر.
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، مكتبنة الرشند، األوىل،  .389 اِديج هنن، 1422غنية امللتمس إيضاح امللتبس: اخْلرطِيُب اْلبرْغدر

  : حييى الشهري.

الغنية يف مسألة الرؤية: ابن حجر العسنقفالِن، دار الصنحابة للنرتاث، طنطنا، األوىل،  .390

 هن،  : مسعد السعداِن.1412

الغيفالنيا : أبو بكر حممد بنن عبند اهلل الشنافعي، دار ابنن اجلنوزي، الندما ، األوىل،  .391

 هن،  : حلمي ثامل.1417

 هن.1408ن تيمية، دار الكتب العلمية، األوىل، الفتاوى الكربى: شيخ اإلسفال  اب .392

 فتاوى نور عىل الدرب لعبد العزيز ابن باز، َجعها: حممد بن سعد الشويعر. .393

آل، الكننوثر، األوىل،  .394 نْنندر هننن،  : نظننر 1417فننتح البنناب يف الكنننى واأللقنناب: ابننن مر

 الفاريايب.

 : عبنند هننن، 1379فننتح البنناري ُشح صننحيح البخنناري: ابننن حجننر، دار املعرفننة،  .395

 حمب الدين اخلطيب. –الباقي 

فتح الباري ُشح صحيح البخاري: عبد الرَحن ابن رجب احلنبيل، دار ابن اجلوزي،  .396

 هن،  : طارَّ عوض اهلل.1422الدما ، الريانية، 

دمشننق،  -فنتح القنندير، حممند بننن عنيل الشننوثاِن، دار ابنن ثرينن ، دار الكلنم الطيننب  .397

 هن.1414ب و ، األوىل، 

برشح الفية احلنديث للعراقني: شنمس الندين السنخاوي، مكتبنة السننة، فتح املغيث  .398

 هن،  : عيل حسني عيل.1424مِ، األوىل، 

ننْيُم بننن َحنناد، مكتبننة التوحينند، القنناهرة، األوىل،  .399 هننن،  : سننم  1412الفننتن: ُنعر

 الزه ي.

هنن،  : 1425الفتوى احلموية الكربى: ابن تيمية، دار الصميعي، الرياض، الريانينة،  .400

 د التوجيري.َح
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الدوحنة،  –الفرائد عنىل جمنع الزوائند: خلينل حممند املطن ي، دار اإلمنا  البخناري  .401

 هن.1429األوىل، 

الفردوس بمنأثور اخلطناب: أبنو شنجاع شن ويه بنن شنهردار النديلمّي، دار الكتنب  .402

 هن،  : السعيد بسيوِن. 1406العلمية، ب و ، األوىل، 

موقننف اإلسننفال  منهننا: غالننب بننن عننيل  فننرَّ معنناْصة تنتسننب إىل اإلسننفال  وبيننان .403

 هن.1422عواجي، املكتبة العِية الذهبية، جدة، الرابعة، 

الفصل للوصل املدرج يف النقل: اخلطيب البغندادي، مكتبنة اهلجنرة، الريقبنة، األوىل،  .404

 هن،  : حممد مطر الزهراِن.1418

هن،  : عدنان 1410فضائل األوقا : أبو بكر البيهقي، مكتبة املنارة، مكة، األوىل،  .405

 القييس.

ننْيم  األصننبهاِن، دار البخنناري، املدينننة،  .406 فضننائل اخللفنناء الراشنندين وغنن هم: أبننو ُنعر

 هن،  : صالح العقيل.1417األوىل، 

 هن،  : ويص اهلل.1420فضائل الصحابة: أَحد بن حنبل، دار ابن اجلوزي، الريانية،  .407

بنن احلسنن النرازي املقنرئ، فضائل القرآن وتفالوته: أبو الفضل عبد الرَحن بن أَحد  .408

 هن،  : عامر حسن صربي.1415دار البشائر اإلسفالمية، األوىل، 

هنن، 1415فضائل القرآن: أبو ُعبرْيد  القاسم بن سفال  ، دار ابن ثرين ، دمشنق، األوىل،  .409

  : مروان العطية، وآخرون.

د اهلل هن،  : عب1415فضائل رمضان: ابن أيب الدنيا، دار السلف، الرياض، األوىل،  .410

 َحد املنصور.

فضائل شهر رمضان: أبو حفص عمر بن أَحد ابن شاهني، دار ابن األث ، الكوينت،  .411

 هن،  : بدر البدر.1415األوىل، 

هن، 1420فضائل شهر رمضان: عبد الغني املقديس، دار ابن حز ، الرياض، األوىل،  .412

  : عامر متالت اجلزائري.
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ال الدين القاسنمي، دار النفنائس، بن و ، الفضل املبني عىل عقد اجلوهر الريمني: َج .413

 هن،  : عاصم البيطار.1403األوىل، 

هنن،  : 1432فضل عرش ذي احلجة: ابن أيب الدنيا، دار ابن حز ، بن و ، األوىل،  .414

 مشعل بن باِن املط ي.

فضل عرش ذي احلجة: الطرباِن، مكتبة العمرين العلمية، الشارقة، األوىل،  : عنامر  .415

 ي.متالت اجلزائر

فضل يو  عرفة: أبو القاسم ابن عساثر، ]طبع ضمن جموع فيه عندة أجنزاء، التوبنة  .416

هن،  : مشعل بنن بناِن 1422وغ آل، البن عساثر[، دار ابن احلز ، ب و ، األوىل 

 املط ي.

فضننيلة الشننكر هلل عننىل نعمتننه: أبننو بكننر اخلرائطنني، دار الفكننر، دمشننق، األوىل،  .417

 هن،  : حممد مطيع احلافظ.1402

آل،  : 1421الفقيه واملتفقه: اخلطيب البغندادي، دار ابنن اجلنوزي، الندما ، الريانينة،  .418

 عادل العزازي.

فنون العجائب يف أخبار املاضيني من بني إرسائيل وغ هم من العباد والزاهدين: أبو  .419

 سعيد حممد بن عيل النقاش، مكتبة القرآن، القاهرة،  : طارَّ الطنطاوي.

ْبند فهرس الفهارس واألثبا .420   ومعجنم املعناجم واملشنيخا  واملسلسنفال ، حممند عر

 ،  : 1982احلرننّي اإلدرييسنن الكتنناِن، دار الغننرب اإلسننفالمي، بنن و ، الريانيننة، 

 إحسان عباس.

ُه: ينارس حممند  .421 نعر ضر فهرس جاميع املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ور

اس، املنظمة العربية للرتبية والريقافة وا و   هن.1408لعلو ، الكويت، األوىل، الس 

فهرس َمطوطا  دار الكتب الظاهرية املنتخنب منن َمطوطنا  احلنديث: األلبناِن،  .422

 هن، عناية: مشهور حسن آل سلامن.1422مكتبة املعارف، الرياض، األوىل، 



 الفهارس الفنية

 

 829 
 

هنن،  : حممند 1419فهرسة ابن خ  اإلشبييل، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .423

 فؤاد منصور.

ِة الطويس، مؤسسة النرشن اإلسنفالمي، قنم، األوىل، الفه .424 اِئفر ْيُخ الط  رست: أبو جعفر شر

 هن،  : جواد القيومي.1417

 ، 1973فوا  الوفيا : صفالح الدين حممد بن شاثر، دار صادر، بن و ، األوىل،  .425

  : إحسان عباس.

،  : هنن 1426فوائد ابن أخي ِميِمي الدقاَّ، دار أضواء السلف، الريناض، األوىل،  .426

 نبيل سعد الدين جرار.

فوائد أيب أَحد احلاثم، اجلزء العاُش واحلادي عرش: أبو أَحد حممد بن حممد بنن أَحند  .427

هنن،  : أَحند بنن فنارس 1425النيسابوري احلناثم الكبن ، دار ابنن حنز ، األوىل، 

 السلو .

املعرفنة، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية: أبو احلسنا  حممد عبد احلي اللكننوي، دار  .428

 ب و ، تصحيح: أبو فراس النعساِن.

الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة: الشوثاِن، دار الكتنب العلمينة، بن و ،  .429

  : عبد الرَحن املعلِّمي.

430.  . ِعنيج ِعي ناُ (: أبنو احلسنن اخِللر الفوائد املنتقناة احلسنان منن الصنحاح والغرائنب )اخِللر

ن  ختري : أَحد بن احلسن الش ازي، ام  مؤسسنة الرينان، بن و ،  –الدار العريامنية، عر

 هن، اعتنى به: صالح اللحا .1431األوىل، 

: أبو القاسم متا  بن حممد البجيل الرازي، مكتبنة الرشند، الريناض، األوىل،  .431 فوائد متر ا  

 هن،  : َحدي السلفي.1412

ُر بن .432 ْعفر  جر
د  ، دار الفوائد والزهد والرقائق واملراثي: أرُبو حُمرم  نْ   اخُلْلنِديج نِد بنِن ُنصر ُن حُمرم 

 هن،  : جدي فتحي السيد.1409الصحابة، طنطا، مِ، األوىل، 
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، الظاهرينة، جمنوع رقنم  .433 اِِنج ْصنبرهر
ِفنيج األر نِن الري قر ْسنُعْوُد بنُن احلرسر ِج مر نرر ُبنو الفر الفوائد: أر

 . 74جاميع العمرية  –عا   3810

: زينن الندين املنناوي، املكتبنة التجارينة الكنربى، فيض القدير ُشح اجلنامع الصنغ  .434

 هن.1356مِ، األوىل، 

، أضنواء السنلف، الريناض،  .435 نايِبج القدر: أبو بكر جعفر بن حممند ابنن املسنتفاض الِفْرير

 هن،  : عبد اهلل املنصور.1418األوىل، 

بد هن،  : حممد ع1421القضاء والقدر: البيهقي، مكتبة العبيكان، الرياض، األوىل،  .436

 اهلل آل عامر.

قطف الريمر يف بيان عقيدة أهل األثر: حممد صنديق خنان الِقن نوجي، وزارة األوقناف  .437

 هن.1421السعودية، األوىل، 

القننول السننديد يف بعننض مسننائل االجتهنناد والتقلينند: حممنند بننن عبنند العظننيم املكنني  .438

وخ، دار الندعوة، الكويننت، ننرج الطبعننة:  الرومني املننوروي احلنفني امللقننب بننابن ُمنفاّل فر

  ،  : جاسم مهلهل الياسني، وعدنان ساَل الرومي.1988األوىل، 

القاهرة،  –القول املسدد يف الذب عن املسند لْلما  أَحد: ابن حجر، مكتبة ابن تيمية  .439

 هن.1401األوىل، 

: حممد بن صالح العرييمني، دار ابن اجلوزي، الندما ، القول املفيد عىل ثتاب التوحيد .440

 .هن1424الريانية، 

، دار القبلنة، األوىل،  .441 بِيج هر هنن،  : حممند عوامنة، 1413الكاشف: شنمس الندين النذ 

 أَحد اخلطيب.

هن،  : حممد أبو 1417الكامل يف اللغة واألدب: دار الفكر العريب، القاهرة، الريالرية،  .442

 الفضل إبراهيم.

الكامنننل يف ضنننعفاء الرجنننال: ابنننن عننندي، دار الكتنننب العلمينننة، بننن و ، األوىل،  .443

 هن،  : عادل عبد املوجود، وآخرون.1418
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ثتنناب األربعننني يف صننفا  رب العنناملني: الننذهبي، مكتبننة العلننو  واحلكننم، املدينننة،  .444

 هن،  : عبد القادر عطا.1413األوىل، 

ثتاب األربعني يف صفا  رب العاملني: شمس الدين الذهبي، الظاهرية، جموع رقم  .445

 .11جاميع العمرية  –عا   3748

: أبو احلسن حممد بن أسلم الكويف. ويليه: "ثتناب األربعنني" للقاسنم ثتاب األربعني .446

هنن،  : مشنعل بنن بناِن 1421بن الفضل الريقفني. دار ابنن حنز ، بن و ، األوىل، 

 اجلربين املط ي.

، دار ابنن حنز ، بن و ،  .447 ِِنج ُجفالر اُء النجُفوِس: حممد بن احلسني الرُبْ خر سر اجُلوُد ور ُ  ور رر الكر

 هن،  : عامر حسن صربي.1412الريانية، 

ثشننف األسننتار عننن زوائنند البننزار: نننور النندين  اهليريمنني، مؤسسننة الرسننالة، األوىل،  .448

 هن،  : حبيب األعظمي.1399

هنن،  : صنبحي 1407الكشف احلرييث: ِسْبُط ابنن العجمني، عناَل الكتنب، األوىل،  .449

 السامرائي.

ريننى، بغنداد، ثشف الظننون عنن أسنامي الكتنب والفننون: حناجي خليفنة، مكتبنة امل .450

 هن.1941

هن،  : بكنري 1401ثنز العامل: املتقي اهلندي، مؤسسة الرسالة، ب و ، اخلامسة،  .451

 حياِن، صفوة السقا.

، دار ابنن حنز ، بن و ، األوىل،  .452 يِبج والر ن الندج ُء: أبو برِْش  اأْلرْسامر هنن،  : 1421اْلُكنرى ور

 نظر الفاريايب.

هنن، 1404عنة اإلسنفالمية باملديننة، األوىل، الكنى واألسامء: مسلم بن احلجاج، اجلام .453

  : عبد الرحيم القشقري.

الآللننئ املصنننوعة يف األحاديننث املوضننوعة: جننفالل النندين السننيوطي، دار الكتننب  .454

 هن،  : صفالح عويضة.1417العلمية، ب و ، األوىل، 
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لب اللباب يف حترير األنساب: جفالل الدين عبد الرَحن ابنن أيب بكنر السنيوطي، دار  .455

 ، ب و .صادر

ين عيل بن أيب الكر ، دار صادر. .456  اللباب يف هتذيب األنساب: أبو احلسن ِعزج الدِّ

 هن.1414لسان العرب: َجال الدين ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، الريالرية،  .457

هن،  : عبند 2002لسان امليزان: ابن حجر، دار البشائر اإلسفالمية، ب و ، األوىل،  .458

 الفتاح أبو غدة.

من علو  املعارف: أبو موسى املديني، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل، اللطائف  .459

 هن،  : حممد عيل سمك.1420

ملعة االعتقناد: أبنو حممند موفنق الندين عبند اهلل بنن أَحند ابنن قدامنة املقنديس، وزارة  .460

 هن. 1420األوقاف السعودية، الريانية، 

الندرة املضنية يف عقند الفرقنة لوامع األنوار البهينة وسنواطع األرسار األثرينة لرشنح  .461

املرضية: شمس الدين أبو العون حممد بن أَحد بن ساَل السفاريني، مؤسسة اخلافقني 

 ومكتبتها، دمشق.

، مؤسسة قرطبة، األوىل  .462 ْيريِيِّ بر هن،  :  1413ليلة النصف من شعبان وفضلها: ابن الدج

 عمرو عبد املنعم سليم.

َُّ: اخلطي .463 ِ امْلُْفرتر هن،  : حممد صادَّ 1417دمشق، األوىل،  –ب، دار القادري امْلُت ِفُق ور

 احلامدي.

مري  الغرا  الساثن إىل أُشف األماثن: ابن اجلوزي، دار احلنديث، القناهرة، األوىل،  .464

 هن،  : مصطفى الذهبي.1415

ل، دار الصنحابة للنرتاث،  .465 املجالس العرشة األماِل: أبو حممد احلسن بنن حممند اخلرنفال 

 هن،  : جدي.1411طنطا، األوىل، 

 ،  :  : عبند السنفال  1960جالس ثعلنب: دار املعنارف بمِن، النرشنة الريانينة،  .466

 هارون.
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املجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أَحند بنن منروان الندينوري املنالكي، َجعينة الرتبينة  .467

 اإلسفالمية، البحرين، دار ابن حز ، ب و ،  : مشهور بن حسن آل سلامن.

 هن،  : حممود إبراهيم.1396حلب، األوىل،  –، دار الوعي املجروحني: ابن حبان .468

جلس لِْلما  احلافظ أيب القاسم ابن عسناثر يف فضنل شنهر رمضنان، وهنو املجلنس  .469

اخلامس بعد األربعامئة، ]طبنع ضنمن جمنوع فينه عندة أجنزاء، التوبنة وغن آل، البنن 

 املط ي.هن،  : مشعل بن باِن 1422عساثر[، دار ابن احلز ، ب و ، األوىل 

اِهنِد امْلرْقنِديِسِّ  .470 اُودر الز  ن ْبنِن در ِ ِْ اِهيمر ْبنِن نر ِ ْبِن إِْبرر ِْ ْتِح نر ِقيِه أريِب اْلفر اِِل اْلفر ْلِس  ِمْن أرمر ، جر

 . 26جاميع العمرية  –عا   3763الظاهرية، جموع رقم 

فالمية، البنن مردوينه، دار البشنائر اإلسن جلسان من األماِل أحدَها يف صفا  اهلل  .471

 هن،  : حممد زياد بن عمر التجْكلة.1428ب و ، األوىل، 

هنن،  : عبند اهلل 1414جمع الزوائد ومنبع الفوائند: اهليريمني، دار الفكنر، بن و ،  .472

 حممد الدرويش.

هنن،  : 1413املجمع املؤسس للمعجم املفهرس: ابنن حجنر، دار املعرفنة، األوىل،  .473

 يوسف املرعشيل.

هنن،  : عبند 1425يمينة، جمنع امللنك فهند باملديننة املننورة، جموع الفتناوى: ابنن ت .474

 الرَحن بن قاسم.

املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث: ألو موسنى حممند بنن عمنر املنديني، دار  .475

 هن،  : عبد الكريم العزباوي.1406املدِن، جدة، األوىل،  

فهند السنليامن،  جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العرييمني، َجنع: .476

 هن.1413دار الوطن، دار الريريا، 

املحتسب يف تبيني وجوآل شواذ القراءا  واإليضاح عنها: عنريامن بنن جنني املوصنيل،  .477

 هن.  : عىل النجدي ناصف، وآخرون.1420األوقاف املِية، 
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حمنندث العِنن حممنند ننناْص النندين األلبنناِن ثننام عرفتننه: عصننا  موسننى هننادي، دار  .478

 هن.1423ألوىل، الصديق، اجلبيل، ا

املحدث الفاصل بني الراوي والنواعي: أبنو حممند الرامهرمنزي، دار الفكنر، الريالرينة،  .479

 هن،  : حممد عجاج اخلطيب.1404

َمتِ الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة: حممد بن حممند ابنن املوصنيل النبعيل،  .480

 هن،  : سيد إبراهيم.1422دار احلديث، القاهرة، األوىل، 

 هن.1412لعلو للعيل الغفار: األلباِن، املكتب اإلسفالمي، الريانية، َمتِ ا .481

: الذهبي، طبع ضمن تاريخ بغنداد يف دار  .482 ْيريِيِّ بر املختِ املحتاج إليه من تاريخ ابن الدج

 هن،  : مصطفى عبد القادر عطا.1417الكتب العلمية، ب و ، األوىل، 

الريقافيننة، بنن و ، األوىل،  َمتِن زوائنند مسنند البننزار: ابننن حجنر، مؤسسننة الكتنب .483

 هن،  : صربي أبو ذر.1412

املخلِّصنننيا  وأجنننزاء أخنننرى أليب طننناهر املخلِّنننص، األوقننناف القطرينننة، األوىل،  .484

 هن،  : نبيل سعد الدين جرار.1429

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حنوادث الزمنان: أبنو حممند عفينف  .485

بنن سنليامن الينافعي، دار الكتنب العلمينة، بن و ، الدين عبد اهلل بن أسعد بن عنيل 

 هن،  : خليل املنصور.1417األوىل، 

هنن،  : شنكر اهلل 1397املراسيل: ابن أيب حاتم، مؤسسة الرسالة، بن و ، األوىل،  .486

 قوجاِن.

هننن،  : شنننعيب 1408املراسننيل: أبننو داود، مؤسسننة الرسننالة، بنن و ، األوىل،  .487

 األرنؤو .

ني، دار البشنائر اإلسنفالمية، املزثيا : أبو إسنحاَّ  .488 إبنراهيم بنن حممند بنن حيينى املزثِّ

 هن،  : أَحد فارس السلو .1425ب و ، األوىل، 
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هنن،  : 1413مساوئ األخفالَّ: أبو بكر اخلرائطي، مكتبة السوادي، جدة، األوىل،  .489

 مصطفى الشلبي.

: يعقوب بن إسحاَّ اإلسنفراييني، دار املعرفنة، بن و ، .490 انرةر ور األوىل،  مستخرج أيب عر

 هن،  : أيمن عارف.1419

املسننتدرك عننىل الصنننحيحني: أبننو عبنند اهلل احلننناثم، دار الكتننب العلمي نننة، األوىل،  .491

 هن،  : مصطفى عطا.1411

املستدرك عىل جموع فتاوى شيخ اإلسفال  ابن تيمية، َجعه: حممد بن عبد الرَحن بنن  .492

 هن.1418قاسم، األوىل، 

لدين حممد بن أَحد األبشيهي، عاَل الكتنب، املستطرف يف ثل فن مستظرف: شهاب ا .493

 هن.1419ب و ، األوىل، 

هنن،  : عبند الغفنور 1412مسند ابن راهويه، مكتبة اإليامن، املدينة املنورة، األوىل،  .494

 بن عبد احلق البلو .

، سليامن بن داود، دار هجنر، مِن، األوىل،  .495 يراليِِسِّ هنن،  : 1419مسند أيب داود الط 

 ملحسن الرتثي.حممد بن عبد ا

هنن،  : حسنني 1404دمشق، األوىل،  –مسند أيب يعىل املوصيل: دار املأمون للرتاث  .496

 سليم أسد.

هننن،  : شننعيب 1421مسننند أَحنند بننن حنبننل، مؤسسننة الرسننالة، بنن و ، األوىل،  .497

 األرنؤو  وآخرون.

ار، مكتبة العلو  واحلكم  .498  .هن،  : عادل بن سعد1424املدينة، األوىل،  –مسند البز 

 ،  : حسني 1996مسند احلميدي: عبد اهلل بن الزب  احلميدي، دار السقا، األوىل،  .499

 سليم أسد.

وياِن، مؤسسنة قرطبنة، القناهرة، األوىل،  .500 مسند الروياِن: أبو بكر حممد بن هارون الرج

 هن،  : أيمن عيل.1416
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وىل، مسنند الشننا : اهلينريم بننن ثليننب الشنا ، مكتبننة العلنو  واحلكننم، املدينننة، األ .501

 هن،  : حمفوظ الرَحن.1410

هنن، 1405مسند الشاميني: أبو القاسم الطرباِن، مؤسسنة الرسنالة، بن و ، األوىل،  .502

  : َحدي السلفي.

هن، 1407مسند الشهاب: حممد سفالمة القضاعي، مؤسسة الرسالة، ب و ، الريانية،  .503

  : َحدي السلفي.

يْ  .504 م  األصبهاِن، دار الكتب العلمية، املسند املستخرج عىل صحيح اإلما  مسلم: أبو ُنعر

 هن،  : حممد حسن الشافعي.1417ب و ، األوىل، 

، دار الغنرب اإلسنفالمي،  .505 ِريج ْبنِد اهللِ اجلرنْوهر َْحرِن بُن عر ْبُد الر  اِسِم عر أ: أرُبو القر مسند املوط 

  ،  : لطفي الصغ ، طه ُبورسيح.1997ب و ، األوىل، 

 العلمية، ب و . مسند زيد بن عيل: دار الكتب .506

هنن،  : صنبحي 1407مسند عبد اهلل بن املبارك: مكتبة املعنارف، الريناض، األوىل،  .507

 البدري السامرائي.

مسننند عننيل بننن اجلرْعننِد: َجعننه أبننو القاسننم البغننوي، مؤسسننة نننادر، بنن و ، األوىل،  .508

 هن،  : عامر أَحد حيدر.1410

 األمصنار: ابنن ِحب ناُن، دار الوفن .509
ِ
ء هنن،  : 1411املنصنورة، األوىل،  –اءمشاه  ُعلرامر

 مرزوَّ عيل إبراهيم.

 ، 1985مشكاة املصابيح: اخلطيب التربيزي، املكتنب اإلسنفالمي، بن و ، الريالرينة،  .510

  : األلباِن.

مشكل احلديث وبيانه: أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك األنصاري األصبهاِن، عاَل  .511

 عيل. ،  : موسى حممد 1985الكتب، ب و ، الريانية، 

 ،  : حممند 2006مشيخة ابنن اجلنوزي، دار الغنرب اإلسنفالمي، بن و ، الريالرينة،  .512

 حمفوظ.
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اُز، مكتبة الغربناء  .513 انر الصغرى: أبو عيل احلسن بن أَحد بن شاذان البرز  اذر مشيخة ابن شر

 هن،  : عاصم موسى.1419األثرية، املدينة، األوىل، 

منن 1988سنفالمي، بن و ، األوىل، مشيخة حممد ابن َجاعة الكنناِن، دار الغنرب اإل .514

  : موفق عبد القادر.

املصننباح املننن  يف غريننب الرشننح الكبنن : أَحنند بننن حممنند بننن عننيل الفيننومي، املكتبننة  .515

 العلمية، ب و .

دمشنق، األوىل،  : حممند  –جندة، علنو  القنرآن  –مصن ف ابن أيب شيبة: دار القبلة  .516

امة.  عو 

هننن،  : حبيننب 1403ي، بنن و ، الريانيننة، مصننن ف عبنند الننرزاَّ: املكتننب اإلسننفالم .517

 الرَحن األعظمي.

 هن، تنسيق: سعد الشريري.1419املطالب العالية: ابن حجر، دار العاصمة، األوىل،  .518

هننن،  : النمننر 1417معنناَل التنزيننل يف تفسنن  القننرآن: البغننوي، دار طيبننة، الرابعننة،  .519

 وضم ية واحلرش.

راء، دار املِنية للتنأليف والرتَجنة، األوىل، معاِن القرآن: أبو زثريا حييى بن زياد الف .520

  : أَحد النجايت وآخرون.

معجم ابن األعرايب: أبو سنعيد أَحند ابنن برشن البِني، دار ابنن اجلنوزي، الندما ،  .521

 هن،  : عبد املحسن.1418األوىل، 

معجم أعفال  شعراء املدح النبنوي: حممند أَحند درنيقنة، دار ومكتبنة اهلنفالل، األوىل،  .522

2003.  

هنن، 1414جم األدباء: ياقو  احلموي، دار الغرب اإلسنفالمي، بن و ، األوىل، مع .523

  : إحسان عباس.

 هن،  : طارَّ عوض اهلل.1415املعجم األوسط: الطرباِن، دار احلرمني، القاهرة،  .524

  .1995معجم البلدان: ياقو  احلموي، دار صادر، ب و ، الريانية،  .525
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مكتبننة القننديس، دار الكتننب العلميننة،  معجننم الشننعراء: حممنند بننن عمننران املرزبنناِن، .526

 هن،  : ثرنكو.1402ب و ، الريانية، 

معجننم الشننيوخ الكبنن : شننمس النندين الننذهبي، مكتبننة الصننديق، الطننائف، األوىل،  .527

 هن،  : حممد احلبيب اهليلة.1408

معجننم الشننيوخ: ابننن َُجرْيننع  الصننيداوي، مؤسسننة الرسننالة، دار اإليننامن، األوىل،  .528

 د السفال  تدمري.هن،  : عمر عب1405

هنن،  : وفناء تقني 1421معجم الشيوخ: ابن عساثر، دار البشائر، دمشنق، األوىل،  .529

 الدين.

معجم الشيوخ: تناج الندين عبند الوهناب السنبكي، دار الغنرب اإلسنفالمي، األوىل،  .530

  ،  : بشار عواد وآخرون.2004

هنن،  : 1421الكوينت، األوىل،  –معجم الصحابة: أبو القاسم البغوي، دار البينان  .531

 حممد األمني اجلكني.

معجم الصحابة: عبد الباقي ابن قانع األموي، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة، األوىل،  .532

 هن،  : صفالح املِايت.1418

املعجم الصغ  لرواة اإلما  ابن جرير الطربي: أثر  بنن حممند زينادة األثنري، الندار  .533

 األردن. –األثرية 

هنن،  : حممند شنكور 1405املكتنب اإلسنفالمي، األوىل،  املعجم الصغ : الطرباِن، .534

 أمرير.

 املعجم الكب : الطرباِن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الريانية،  : َحدي السلفي. .535

ثني: شمس الدين الذهبي، مكتبة الصنديق، الطنائف، األوىل،  .536 املعجم املختص باملحدِّ

 هن،  : حممد اهليلة.1408

نناَِلِ اجْلُ  .537 ننُم امْلرعر ننِة: عنناتق الننبفالدي، دار مكننة، مكننة، األوىل، ُمْعجر ِة الن برِوي  نن ر افِي ننِة يِف السِّ ْغرر

 هن.1402
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هن، 1418املعجم املفهرس: ابن حجر العسقفالِن، مؤسسة الرسالة، ب و ، األوىل،  .538

  : حممد شكور امليداِن.

 رون.املعجم الوسيط: جمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة ،أَحد الزيا ، وآخ .539

معجننم رجننال احلننديث: أبننو القاسننم اخلننوئي، نرشنن الريقافننة اإلسننفالمية، اخلامسننة،  .540

 هن.1413

معجم شيوخ الطنربي النذين روى عننهم يف ثتبنه املسنندة املطبوعنة: أثنر  بنن حممند  .541

 هن.1426زيادة الفالوجي، الدار األثرية، األردن، دار ابن عفان، القاهرة، األوىل، 

بكر اإلسامعييل: أَحند بنن إبنراهيم بنن إسنامعيل، مكتبنة املعجم يف أسامي شيوخ أيب  .542

 هن،  : زياد منصور.1410العلو  واحلكم، املدينة املنورة، األوىل، 

ثي الذهبي: شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، األوىل،  .543 هنن، 1413معجم حمدِّ

  : روحية السويفي.

زننايت، دار زهنران،  معجم مصطلحا  التناريخ واحلضنارة اإلسنفالمية: أننور حممنود .544

  .2011األردن، األوىل، 

 هن.1422معجم مصنفا  احلنابلة: عبد اهلل الطريقي، بدون ناُش، األوىل،  .545

املعجننم: أبننو بكننر حممنند بننن إبننراهيم ابننن املقننرئ، مكتبننة الرشنند، الرينناض، األوىل،  .546

 هن،  : عادل بن سعد.1419

مية، ثراتَّشنن، األوىل، معرفننة السنننن واَثننار: البيهقنني، جامعننة الدراسننا  اإلسننفال .547

 هن،  : عبد املعطي قلعجي.1412

آل، جامعنة اإلمنارا ، األوىل،  .548 نْندر معرفة الصحابة: أبو عبد اهلل حممد بن إسحاَّ ابنن مر

 هن،  : عامر صربي.1426

ننْيم  األصننبهاِن، دار الننوطن، األوىل،  .549 هننن،  : عننادل 1419معرفننة الصننحابة: أبننو ُنعر

 يوسف العزازي.
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: يعقنوب بنن سنفيان الفسنوي، مؤسسنة الرسنالة، بن و ، الريانينة، املعرفة والتاريخ .550

ِري. 1401  هن،  : أثر  ضياء الُعمر

املعلم بشيوخ البخاري ومسلم: أبو بكر حممد بنن إسنامعيل بنن خلفنون، دار الكتنب  .551

 العلمية، ب و ، األوىل،  : عادل سعد.

ِميمني املنازري، الندار امْلُْعلم بفوائند مسنلم، أبنو عبند اهلل حممند بنن عنيل بنن عمنر الت   .552

  ،  : حممد الشاذِل النيفر.1988التونسية للنرش، الريانية، 

ن، األوىل،  .553 ننام  املعننني يف طبقننا  املحنندثني: شننمس النندين الننذهبي، دار الفرقننان، عر

 هن،  : َها  عبد الرحيم سعيد.1404

ة، مغنناِن األخيننار يف ُشح أسننامي رجننال معنناِن اَثننار: العيننني، دار الكتننب العلمينن .554

 هن،  : حممد الشافعي.1427األوىل، 

 املغني يف الضعفاء: شمس الدين الذهبي،  : نور الدين عرت. بدون ناُش. .555

 .ة: ابن القيم، دار الكتب العلميةمفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلراد .556

املفينند مننن معجننم رجننال احلننديث: حممنند اجلننواهري، املطبعننة العلميننة، قننم، الريانيننة،  .557

 هن.1424

املقاصد احلسنة يف بيان ثري  من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة: شمس الدين حممند  .558

هن،  : حممد 1405بن عبد الرَحن السخاوي، دار الكتاب العريب، ب و ، األوىل، 

 عريامن اخلشت.

هنن، 1399مقاييس اللغة: أَحد بن فارس بنن زثريناء القزوينني النرازي، دار الفكنر،  .559

 مد هارون. : عبد السفال  حم

، اجلامعة اإلسفالمية باملدينة املنورة، األوىل،  .560 بِيج هر ِد الُكنرى: الذ  ْ هنن، 1408امْلُْقترنرى يِف رسر

  : حممد صالح املراد.

املقصد األرشد يف ذثر أصنحاب اإلمنا  أَحند: برهنان الندين إبنراهيم بنن حممند ابنن  .561

 مني.هن،  : عبد الرَحن العريي1410مفلح، مكتبة الرشد، األوىل، 
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هنن، 1419مكار  األخفالَّ: أبو بكر اخلرائطي، دار اَفاَّ العربية، القاهرة، األوىل،  .562

  : أيمن البح ي.

هن،  : أَحد 1409مكار  األخفالَّ: الطرباِن، دار الكتب العلمية، ب و ، األوىل،  .563

 شمس الدين.

بينة ملقى السبيل: أبو العنفالء املعنري، طبنع ضنمن "رسنائل البلغناء" دار الكتنب العر .564

  ،  : حممد ثردي عيل.1913 -هن 1331الكربى، مصطفى البايب احللبي، 

جاميع  –عا   3772من أماِل ابن مندآل، فيه من اجلزء الريالث: الظاهرية، جموع رقم  .565

 . 35العمرية 

ارقطني يف ثتاب السنن: حممد بن عبند النرَحن ابنن زرينق املقنديس،  .566 ْن تركل م فيه الد  مر

ِري   طر  هن.1428ة، األوىل، األوقاف القر

نْن ُشنُيوِخِه، ]ملحنق بناجلزء  .567 اِديِّ عر نانِع  اْلبرْغندر ْبِد اْلبراِقي ْبنِن قر نْيِ عر ِديِث أريِب احْلُسر من حر

[ طبنع ضنمن جمنوع فينه حنديث جاعنة وأجنزاء  ِ ْ بر نةر ْبنِن النزج ِديث ُج اعر الري اِِن من حر

 هن،  : عامر حسن صربي.1423أخرى، دار البشائر اإلسفالمية، ب و ، األوىل، 

نةر بنن النزب  البِني، ]طبنع ضنمن جمنوع[ دار البشنائر  .568 ةر ُج اعر من حديث أيب ُعبرْيندر

 هن،  : عامر حسن صربي.1423اإلسفالمية، ب و ، األوىل، 

، دار البشنائر  .569 نايِبج من حديث اإلما  سفيان بن سعيد الرينوري: حممند بنن يوسنف الِفْرير

 هن،  : عامر حسن صربي.1425ىل، اإلسفالمية، ب و ، األو

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف: ابن القيم، مكتبة املطبوعا  اإلسفالمية، حلنب،  .570

 هن،  : أبو غدة.1390األوىل، 

هنن، 1419املنتخب من علل اخلفالل: موفق الندين ابنن قدامنة، دار الراينة، الريناض،  .571

 . : طارَّ عوض اهلل

، دار الفكنر، املنتخب من ثتاب السياَّ لتاريخ ن .572 ْيِفْينِيج ِ  ِ  ال
د  اِهيُم ْبُن حُمرم  يسابور: إِْبرر

 هن،  : خالد حيدر.1414
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هننن،  : 1408املنتخننب مننن مسننند عبنند بننن َحينند، مكتبننة السنننة، القنناهرة، األوىل،  .573

 صبحي السامرائي، وحممود الصعيدي.

ألوىل، املنتخب من معجم شيوخ السمعاِن: أبنو سنعد، دار عناَل الكتنب، الريناض، ا .574

 هن،  : موفق عبد القادر.1417

هنن، 1412املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك: ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، األوىل،  .575

  :  حممد ومصطفى ابنا عبد القادر عطا.

اُرون األنصاري، طبع باسم: )صفة النبي منتقى فيه صفة النبي  .576 يّل اْبن هر ، : أبو عر

الضننياء املقننديس، دار ابننن حننز ، بنن و ، األوىل،  وأجننزاء حديرييننة أخننرى(، َجننع:

 هن،  : فواز أَحد زمرِل.2004

املنمنق يف أخبننار قننريش: حممند بننن حبيننب اهلاشنمي، عنناَل الكتننب، بنن و ، األوىل،  .577

 هن،  : خورشيد أَحد فاروَّ.1405

املنهنناج ُشح صننحيح مسننلم: حمينني النندين حييننى بننن ُشف النننووي، إحينناء الننرتاث  .578

 هن.1392، العريب، الريانية

املهذب يف اختصار السننن الكبن  للبيهقني: النذهبي، دار النوطن، الريناض، األوىل،  .579

 هن،  : دار املشكاة.1422

مننوارد ابننن عسنناثر يف تنناريخ دمشننق: طننفالل سننعود النندعجاِن، اجلامعننة اإلسننفالمية  .580

 هن.1425باملدينة، األوىل، 

مند القسنطفالِن، املكتبنة املواهب اللدنية باملنح املحمدينة: شنهاب الندين أَحند بنن حم .581

 التوفيقية، القاهرة.

امْلُْخترلُِف: الدارقطني، دار الغرب اإلسفالمي، األوىل،  .582 ُف ور
لِ هن،  : موفق 1406امْلُْؤتر

 عبد القادر.

هنن، 1407موضح أوها  اجلمع والتفريق: اخلطينب البغندادي، دار املعرفنة، األوىل،  .583

  : عبد املعطي قلعجي.
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هننن،  : عبنند 1386ي، املكتبننة السننلفية باملدينننة، األوىل، املوضننوعا : ابننن اجلرننوز .584

 الرَحن حممد عريامن.

ننأ مالننك: روايننة أيب مصننعب الزهننري، مؤسسننة الرسننالة،  .585 هننن،  : بشننار 1412موط 

 عواد، حممود خليل.

أ مالك: رواية سويد احلدثاِن، دار الغرب اإلسفالمي، األوىل،  .586  ،  : عبد 1994موط 

 املجيد ترثي.

هنن،  : بشنار 1417رواية حييى الليريي، دار الغرب اإلسفالمي، الريانية، موطأ مالك:  .587

اد.  عو 

 هن،  : عيل حممد البجاوي.1382ميزان االعتدال: الذهبي، دار املعرفة، األوىل،  .588

اُ : ابن تيمينة، أضنواء السنلف، الريناض، األوىل،  .589 هنن،  : عبند العزينز 1420النجُبو 

 الطويان.

حاديث األذثار: ابن حجر العسقفالِن، دار ابن ثري ، الريانينة نتائ  األفكار يف ختري  أ .590

 هن،  : َحدي السلفي.1429

نريل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم هلم أبو إسحاَّ احلويني: أَحد عطية الوثينل،  .591

 آل.1433دار ابن عباس، مِ األوىل، 

وىل، نزهة األلباب يف األلقناب: ابنن حجنر العسنقفالِن، مكتبنة الرشند، الريناض، األ .592

 هن،  : عبد العزيز السديري.1409

 هن،  : عيل الفقيهي.1403النزول: الدارقطني، بدون ناُش، األوىل  .593

 نسب قريش: مصعب الزب ي، دار املعارف، القاهرة، الريالرية،  : ليفي بروفنسال. .594

نسخة أيب ُمْسِهر  وغ آل: عبد األعىل بن مسهر، دار الصحابة للنرتاث، طنطنا، األوىل،  .595

 ،  : جدي السيد.هن1410

، دار الصحابة للرتاث،  .596 ، طبع ضمن نسخة أيب ُمْسِهر  اظِيِّ نسخة حييى بن صالح الُوحر

 األوىل،  : جدي السيد.



 الفهارس الفنية

 

 844 
 

نصب الراية ألحاديث اهلداية: عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، مؤسسة الريان، ب و ،  .597

 هن،  : حممد عوامة.1418األوىل، 

ِعِيد   .598 اِ  أريِب سر ن: الندارمي، املكتبنة اإلسنفالمية،  نرْقُض اإِلمر نىلر امْلرِرْييِسِّ  عر
نِعِيد  نر ْبنِن سر ُعنرْيامر

.1433القاهرة، األوىل،  اِميج ور اِصم الش   هن،  : أربُو عر

النكت اجلياد املنتخبنة منن ثنفال  املعلِّمني: إبنراهيم بنن سنعيد الصنبيحي، دار طيبنة،  .599

 هن.1431الرياض، األوىل، 

الرواة باالختفال : عفالء الدين عيل رضنا، دار احلنديث،  هناية االغتبا  بمن رمي من .600

 هن.1988القاهرة، األوىل، 

النهايننة يف غريننب احلننديث واألثننر: املبننارك ابننن األثنن  اجلننزري، املكتبننة العلميننة،  .601

 هن،  : طاهر الزاوي وحممود الطناحي.1399

مننن فنننون اهلدايننة إىل بلننوغ النهايننة يف علننم معنناِن القننرآن وتفسنن آل وأحكامننه وَجننل  .602

ّنوش القييسن القن واِن القرطبني، جامعنة  علومه: أبنو حممند مكني بنن أيب طالنب َحر

 هن،  : جموعة. 1429الشارقة، األوىل، 

اِري: ابن حجر، املكتبة السلفية،  : حمب الدين اخلطيب. .603 ْدُي الس   هر

اء هدية العارفني أسنامء املنؤلفني وآثنار املصننفني: إسنامعيل باشنا البغندادي، دار إحين .604

 الرتاث العريب، ب و .

  ،  : إحسان عب اس.1994وفيا  األعيان: ابن خلكان ، دار صادر، األوىل،  .605

هن: أبو إسحاَّ إبراهيم بن سعيد 375وفيا  قو  من املِيني ونفر سواهم من سنة  .606

 هن،  : حممود احلداد.1408احْلرب ال، دار العاصمة، الرياض، األوىل، 

هنن، 1402ن رافع السفالمي، مؤسسنة الرسنالة، األوىل، الوفيا : حممد بن هجرس ب .607

  : صالح مهدي، وبشار عواد.
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع

 5 المقدمة

 5 أسباب اختيار الموضوح

 6 أهمية الكتاب

 7 الدراسات السابقة

 7 خطة البحث

 11 منهج التحقيق

 قسم الدراسة

 17 لكالم فيه على األمور التالية:األول: تعريف موجز بالمؤلف، وا الباب

 18 :األول: حياة المؤلف الفصل

 18 نسبه.

 18 .كنيته ولقبه

 19 .ومذهبه ووفاتهمولده 

 20 نشأته

 20 طلبه للعلم وثناء العلماء عليه.

 21 شيوخه.

 24 تالميذه.

 25 آثاره العلمية.
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 الصفحة املوضوع

27 :الثاين: عصر المؤلف الفصل 

 27 الحالة السياسية.

 28 الحالة االجتماعية.

 30 الحالة الدينية.

 الثاين: يف الحدي  عن كتـاب )صـفا  رب العـالمين( ابـنب المحـب   الباب

 :فصالنالصامت، وفيه 

33 

 34 األول: التعريف بالكتاب، والكالم فيه على األمور التالية: الفصل 

 34 مصنفه، وسبب تأليفه.إلى  نسبتهاسم الكتاب، وتوثيق 

 35 وضوعه ومنهجه يف تأليفه.م

 37 وصف النسخة الخطية الوحيدة.

 الثاين: وفيه بيان ودراسة ألهم ما جاء يف الكتاب يف الجزء البي أقـوم  الفصل

/أ(، أي أن عدد اللوحـا  133/أ( إلى نهاية اللوحة )79بتحقيقه من اللوحة )

 ( لوحة.55التي سأقوم بتحقيقها )

40 

 هو النص احملققحث: القسم الثاني من الب
  ﴿، وقولددده:  [40]غـــافر:  ﴾   ﴿بددداب الدددرزق وقولددده: 

   ﴾  :وقولددددددده:  [31]يـــــــونس ،﴿    

﴾  :[22]الذاريات  

105 

 118 باب عفو اهلل وفضله ونعمته وآالئه.

 أبواب الق اء والقدر.

 125 . [49]القمر:  ﴾    ﴿باب قول اهلل: 
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 الصفحة املوضوع

 172 باب يف النزول.

 176 . [5]طه:  ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى:  

 185 باٌب.

 190 . [26]البقرة:  ﴾...       ﴿باب: 

 194 . [58]الذاريات:  ﴾      ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 198 باب رؤية اهلل يوم القيامة ويف الجنة.

 203 باب القعود.

 211 باب الضحك.

 213 باب المسح باليد.

  ﴿ ، [88]القصص:  ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى: 

   ﴾  :[27]الددرحمن ، ﴿    ﴾  :البقددرة[

115] . 

217 

 225 . [255]البقرة:  ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 227 باٌب.

   ﴿  [58]النساء:  ﴾    ﴿هلل تعالى: باب قول ا

 ﴾  :[48]الطددددور  ﴿  ﴾ [ :39طدددده ] ﴿  

﴾ [ :37هود ]. 

235 

 240 باب الُحْجَزة .

 ﴿، وقولددده: [ 5الرعدددد: ] ﴾   ﴿بددداب قدددول اهلل تعدددالى: 

 ﴾ [ :12الصافات ]. 

243 

 249 باٌب.
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 الصفحة املوضوع

 254 باب ضحك اهلل إلى أوليائه.

 258 باٌب.

 281 اب الدليل على أن اهلل على العرش.ب

 291 باب إثبات الوجه هلل تعالى.

 . 292باب إثبات اليدين هلل 

 294 باب خلق اهلل الفردوس بيده.

 297 باب إثبات الخط هلل.

 298 باب أخذ اهلل صدقة المؤمن بيده.

 301 باب الرد على من ينكر العرش والكرسي.

 313 فوق السماء. باب الدليل على أن الجنة

           ﴿باب قول اهلل: 

 ﴾ [ :38ق ]. 

344 

 351 باٌب.

 354 .[ 80المائدة: ] ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 359 باٌب.

 362 باٌب.

 406 باب األصابع.

 408 باٌب.

 410 باب م ْن عظمة اهلل يف خلق الجراد.
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 الصفحة املوضوع

 412 .[ 39طه: ] ﴾  ﴿هلل تعالى: باب قول ا

 415 .[ 42القلم: ] ﴾   ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 420 .[ 52مريم: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى: 

         ﴿بداب قدول اهلل تعددالى: 

 ﴾ [ 9: فصلت] اآليات. 

423 

 426 .[ 276البقرة: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 429 باٌب.

 431 باٌب.

         ﴿باب قول اهلل تعدالى: 

  ﴾ [ :7هود ]. 

433 

 ﴾       ﴿بددداب قدددول اهلل تعدددالى: 

 .[ 28محمد: ]

453 

األعراف: ] ﴾      ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 .[ 26النمل: ] ﴾       ﴿، وقوله:[ 54

455 

 465 .[ 216البقرة: ] ﴾    ﴿باب قول اهلل تعالى: 

 468 لجزء الرابع من كتاب صفات رب العالمين يف أحاديث النزول.ا

يف ندزول اهلل تبدار  وتعدالى كدل  باب ذكر األحاديث المتواترة عن رسول اهلل 

 ليلة إلى السماء الدنيا فيغفر لمن استغفره ويعطي من سأله.

468 

 580 باب يف نزول اهلل إلى األرض.

 582 زل ليلة النصف من شعبان.باب من روى أن اهلل جل ثناؤه يند
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 الصفحة املوضوع

 610 باب من روى الندزول ليلة عرفة.

 634 باب من قال يندزل يف شهر رمضان كل ليلة.

     ﴿باب نزول اهلل جل ثناؤه يوم القيامة، وقول اهلل تعالى: 

     ﴾ [210لبقرة: ا ] :وقولده تعدالى ،﴿  

  ﴾ [ :22الفجر ]. 

642 

 الفهارس الفنية

 653 الكريمةفهرس اآليات 

 667 الشريفة فهرس األحاديث

 691 فهرس اآلثار

 696 فهرس األبيات الشعرية

 698 ففهرس موارد المصنِّ 

 706 ف يف كتابهالتي ذكرها المصنِّ  "ب  تُ الكُ "فهرس 

 716 م لهمفهرس األعالم والمرتَج 

 790 فهرس المصادر والمراجع

 448 فهرس الموضوعات

 



 ملخص الرسالة

 

 1 
 

 ملخص الرسالة
 

: )صفات رب العالمين( البن المحب الصامت، من بداية )باب الرزق(، إلى هناية العنوان

 )باب نزول اهلل جلَّ ثناؤه يوم القيامة(.
 الماجستير. الدرجة العلمية:

 أقسام الرسالة:

 األول: تعريف موجز بالمؤلف، والكالم فيه على األمور التالية: الباب 

   األول: ترجمة المؤلف وحياته: الفصل 

   الثاين: عصر المؤلف: الفصل 

 الحالة السياسية. -1
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 الحالة الدينية. -3
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   األول: التعريف بالكتاب، والكالم فيه على األمور التالية: الفصل 
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 وصف النسخة الخطية الوحيدة. -3
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